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La data edit!rii acestui Raport, un val de rasism inund! Europa. 

La începutul celui de-al treilea mileniu, o întreag! comunitate

etnic!, comunitatea rom! din România, este catalogat!,

însemnat! "i tratat! în mod discriminatoriu la nivel de stat. 

MCA România î"i exprim! sincera sa îngrijorare fa#! de

ac#iunile de discriminare în mas!. M!suri abuzive "i
discriminante, precum cele implementate de statul francez,

sunt inacceptabile, mai ales c! #ara Declara#iei Universale a

Drepturilor Omului stabile"te un precedent pe care alte state

europene sunt încurajate s! îl urmeze.

În acela"i $mp, MCA România consider! c! atât autorit!#ile
din România, care prefer! s! ignore rasismul, liderii care

adopt! pozi#ii populiste, cât "i acei membri ai comunit!#ii
rome care încalc! legile "i principiile de bun! convie#uire

poart! responsabilitatea situa#iei create. F!r! o schimbare

radical! a modului în care aceast! situa#ie este tratat! în

România, f!r! o educa#ie relevant! "i f!r! cooperarea

comunit!#ii rome, în urm!toarea perioad! vom fi martorii

unei degrad!ri crescânde a rela#iilor interetnice în România. În

acest context, autorit!#ile "i comunitatea rom! din România

au nevoie de îndrumarea "i de suportul ac$v al Uniunii

Europene, care este esen#ial pentru evitarea escalad!rii

fenomenelor de rasism "i de vic$mizare.
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Centrul de Monitorizare !i Combatere a An"semi"smului 
în România (MCA România) a fost înfiin#at !i înregistrat 
ca persoan$ juridic$ român$, non profit !i non guvernamental$ în
anul 2002. 

Raportul MCA România pentru perioada 2006 – 2009 prezint$
monitorizarea !i evolu#ia manifest$rilor de an"semi"sm, precum
!i probleme legate de comunitatea evreiasc$ din România.  

Centrul de Monitorizare !i Combatere a An"semi"smului în
România (MCA România) a publicat în fiecare an, în perioada 2002
- 2005, un Raport de monitorizare.  

În anul 2006, MCA România a decis s$ întrerup$ publicarea
Raportului din cauza a"tudinilor an"semite ale unei p$r#i a clasei
poli"ce !i pasivitatea ins"tu#iilor de stat fa#$ de mul"plicarea 
!i agresivitatea actelor de negare a Holocaustului din România.
Prezentarea acestor acte, în acel an, ar fi  subliniat dep$rtarea
României de valorile democra#iilor avansate !i ar fi putut cons"tui
înc$ un obstacol, pe lâng$ altele, în procesul de integrare a
României în Uniunea European$.  

MCA România !i-a exprimat public, în Raportul din anul 2005,

sus#inerea pentru integrarea european$ a României.  
De asemenea, MCA România a a!teptat ca intrarea în Uniunea

European$ s$ produc$ acea schimbare de a"tudine !i mentalitate a
autorit$#ilor !i a cet$#enilor fa#$ de Holocaustul Românesc. Mare!alul
Ion Antonescu este  responsabil de exterminarea a peste 280 000  de
evrei români !i str$ini !i 11.000 de romi. Cu toate acestea a fost
omagiat public !i votat de sute de mii de români la concursul organizat
de Televiziunea Român$ în anul 2006. În octombrie 2009, statul român
a finalizat construirea Memorialului Holocaustului Românesc.
Raportându-ne, în "mp, la cele dou$ momente antagonice, putem
afirma c$ o parte a clasei poli"ce !i-a asumat gre!elile trecutului.
Construirea Memorialului Holocaustului Românesc este o as%el de
dovad$.  

Îns$, an"semi"smul, în special nega#ionismul, con"nu$ s$ fie un
fenomen la nivelul societ$#ii române!", fenomen generat fie de
ignoran#$ sau dezinformare, fie de acela!i sen"ment de ur$ visceral$
care a f$cut posibil Holocaustul.

www.antisemitism.ro

MCA România. Prezentare 

Proiectul Memorialul Holocaustului Româ-
nesc a fost ini#iat, în 2003, de c$tre Maximillian
Marco Katz, fondatorul Centrului pentru Moni-
torizarea !i Combaterea An"semi"smului din
România (MCA România).  

În 2003, Guvernul României de atunci a negat,
în mod oficial, Holocaustul Românesc în care !i-
au g$sit moartea peste 280.000 de evrei români
!i 11.000 de romi. 

Ini#ia"va, ignorat$ în prima instan#$ de poli"-
cieni &i alte en"t$#i, comb$tut$ de an"semi#i !i
nu numai, a fost adoptata de Comisia Inter-
na#ional$ pentru Cercetarea Holocaustului
Românesc, comisie prezidat$ de profesorul Elie
Wiesel. Comisia „Wiesel“ a inclus în reco-
mand$rile emise proiectul Memorialul Holo-
caustului Românesc, care a devenit un proiect
patronat &i administrat de Ministerul Culturii. 

Ridicarea Memorialului Holocaustului Ro-
mânesc este unul dintre proiectele care a fost în-
tâmpinat cu rezisten#$ !i ostilitate. Amplasamentul s$u central
cât &i suprafa#a alocata acestui proiect au declan!at reac#ii ne-
gative care s-au reflectat în articolele &i reportajele publicate &i di-
fuzate de mass media. 'i în acest caz, publicarea articolelor pe
tema Memorialului a servit ca pretext pentru aprobarea &i pu-
blicarea comentariilor antisemite pe site-urile publica#iilor, fapt
descris în prezentul Raport. 

Memorialul Holocaustului Românesc a fost inaugurat pe data de

08 Octombrie 2009. În data de 9 octombrie a fiec$rui an este
comemorat$ Ziua Holocaustului în România. În data de 9 octombrie
1941 au început deport$rile evreilor români în Transnistria.

Realizarea Memorialului Holocaustului Românesc a devenit real-
itate datorit$ perseveren#ei &i r$bd$rii unor oameni dedica#i pre-
cum: Radu Ioanid (director, Muzeul Holocaustului din Washington),
Alexandru Florian (director al Ins"tutului „Elie Wiesel“), Maximillian
Maximillian Marco Katz (fondator, pre!edinte MCA România), Liviu

Memorialul Holocaustului Românesc 

Memorialul Holocaustului Românesc
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Potrivit Raportului Comisiei „Wiesel“, în !mpul regimului
Antonescu peste 280.000 cet"#eni români sau str"ini, to#i de
origine evreiasc", $i 11.000 de romi au fost extermina#i în Româ-
nia, între anii 1940 – 1945.  

Sen!mentele an!semite s-au manifestat, în România, cu mult
inainte de cel de-al doilea r"zboi mondial.

„R!d!cinile an"semi"smului românesc se împletesc cu orig-

inile  statului român modern #i cu apari$ia bogatei tradi$ii cul-

turale na$ionale care a înso$it unirea principatelor, independen$a
#i crearea României Mari. An"semi"smul care s-a manifestat în

România între cele dou! r!zboaie mondiale a crescut direct din

semin$ele s!dite în evenimentele majore ale dezvolt!rii $!rii în-

cepute la jum!tatea secolului al XIX-lea. Din mo"ve care puteau

diferi de la o persoan! la alta sau de la un grup la altul, în via$a
poli"c!, cultural! #i spiritual! a societ!$ii române#" au existat,

în forme variate #i cu diverse intensit!$i, puternice curente an"-

semite. Acestea au fost prezente în cea mai mare parte a secolului

care a precedat ascensiunea la putere a Par"dului Na$ional-

Cre#"n în 1937, instalarea dictaturii regale în 1938 #i a statului

na$ional-legionar condus de Ion Antonescu în 1940 - cu alte cu-

vinte, a secolului ce a culminat cu Holocaustul. 

Ac$iunile antisemite ale acestor guverne succesive s-au in-

spirat din temele antisemite care p!trunseser! în lexiconul

românesc de idei cu mult înainte de anii 30 #i de cre#terea

influen$ei #i a puterii naziste în Germania. În timp ce fiecare din-

tre aceste trei guverne a amestecat în mod oarecum diferit el-

ementele esen$iale ale unor concepte antisemite r!spândite -

accentuând mai mult sau mai pu$in anumite teme, poate

ad!ugând unor concepte locale no$iuni adaptate din expri-

marea antisemit! ne-româneasc! #i propunând uneori mai

mult!, alteori mai pu$in! violen$! pentru îndeplinirea scop-

urilor lor -, toate aceste guverne au reprezentat o continuitate

esen$ial! cu ideile antisemite române#ti care î#i aveau originea

în perioada de dinaintea primului r!zboi mondial.“ 1

Antisemitismul românesc  

Beri# (supravie$uitor al Holocaustului din Transnistria, pre#edinte al
Asocia$iei Supravie$uitorilor Holocaustului din România), Daniel
Mariashin ( B'nei Brith), Virgil %tefan Ni$ulescu (secretar de stat, Min-
isterul Culturii), Irina Cajal (FECR), Gen. Mihail Ionescu  (director al
Ins!tutului „Elie Wiesel“), Andrew Baker (American Jeiwsh Con-
gress), Paul Shapiro (director, Muzeul Holocaustului din Washing-
ton), Irena Steinfeld (Yad Vashem Ierusalim), Traian B"sescu

(pre#edintele României), Alexandru B"l"&escu (Ministerul Educa$iei),
Sorin Oprescu (primarul Bucure#!ului), Adrian Vieri$a (ambasador),
Marian Vanghelie (primarul sectorului 5, Bucure#!). 

Lucrarea a fost realizat" de sculptorul Peter Jacobi care a avut la
dispozi$ie un buget de peste cinci milioane de euro, bani aloca$i de
c"tre de statul român.  
www.holocaustmemorial.ro

Placa memorial! de la Memorialul Holocaustului în care statul român recunoa"te responsabilitatea crimelor regimului Ion Antonescu.

Evreii ca procent de popula#ie, dup" provincii %i arii urbane/rurale, 1930. 
Sursa: Raportul Comisiei „Wiesel“.
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Potrivit Raportului Comisiei „Wiesel“, personalit!"ile române#$
care au avut a$tudini sau discursuri virulent an$semite sunt: Ioan

Slavici, Octavian Goga, Nicolae Iorga, Mihail Kog!lniceanu, Mihai Em-

inescu, Ion Br!$anu, Nicolae C. Paulescu, Alexandru Ioan Cuza,

Nichifor Crainic, Patriarhul Miron Cristea, Nae Ionescu, Mircea Eli-

ade, Emil Cioran, Constan$n Noica.  

Excelen"a #i admirabilele lor merite intelectuale nu degreveaz!
memoria acestor personalit!"i de responsabilitatea par$cip!rii lor

directe sau indirecte, din interese poli$cianiste, populiste #i sau din

proprie convingere, la prigonirea unor fiin"e umane a c!ror unica

vinov!"ie a fost na#terea lor ca #i evrei.  

Conform datelor sta$s$ce prezentate în Raportul Comisiei

„Wiesel“, în anul 1930 în România tr!iau 756.930 de evrei romani. 

Potrivit aceluia#i Raport, peste 280.000 de evrei romani au fost

uci#i pe teritoriul României %i 135.000 de evrei români au fost uci#i
în Transilvania de Nord, în perioada ocupa"iei maghiare. 

„Num!rul evreilor români "i al evreilor din teritoriile aflate sub
administra#ie româneasc! uci"i în $mpul Holocaustului nu a putut
fi stabilit cu precizie absolut!. Dar concluzia Comisiei în acest sens
este c!, în $mpul Holocaustului, în România "i în teritoriile aflate  sub
controlul s!u au fost uci"i sau au murit între 280 000 "i 380 000 de
evrei români "i ucraineni. În Holocaust au pierit "i aproxima$v 135
000 de evrei români care tr!iau în Transilvania de Nord, aflat! sub
conducere maghiar!, precum "i 5 000 de evrei români care se aflau
atunci în alte #!ri din Europa.

Referindu-se la România, Raul Hilberg a afirmat c! «nici o #ar!,
în afara Germaniei, nu s-a implicat în masacrarea evreilor la o
asemenea scar!».

Con"$ent! de responsabilitatea enorm! care i-a fost încredin#at!,
Comisia a decis s! nu men#ioneze o unic! cifr! concluziv! privind
num!rul evreilor uci"i în România "i în teritoriile aflate sub autori-
tatea sa. În schimb, Comisia a ales s! defineasc! dou! limite între
care se plaseaz! aceast! cifr!, a"a cum reiese din cercet!rile con-
temporane. Cercet!ri viitoare vor stabili, s! sper!m, num!rul exact
al vic$melor, de"i s-ar putea s! nu ajungem niciodat! la imaginea
complet!, din punct de vedere sta$s$c, a carnagiului uman provo-
cat de Holocaustul din România.

Între 45 000 "i 60 000 de evrei au fost omorâ#i în Basarabia "i Bu-
covina de c!tre trupele germane "i române în 1941. Între 105 000
"i 120 000 de evrei români deporta#i au murit ca rezultat al
expulz!rilor în Transnistria. În regiunea Transnistriei, între 115 000
"i 180 000 de evrei locali au fost lichida#i (în special la Odessa "i în
districtele Golta "i Berezovca). Cel pu#in 15 000 de evrei din Regat au
fost uci"i în pogromul de la Ia"i "i ca urmare a altor m!suri
an$evreie%$. Aproxima$v 132 000 de evrei au fost deporta#i la
Auschwitz, în perioada mai-iunie 1944, din nordul Transilvaniei,
st!pânit de Ungaria. Au murit, de asemenea, o mare parte dintre
romii deporta#i. Din cei 25 000 de romi (jum!tate dintre ei copii)
trimi"i în Transnistria, aproxima$v 11 000 au pierit. Comunit!#i
rome nomade vechi de secole au disp!rut pentru totdeauna“. 2

Legea 107 din 2006  este deficitar! deoarece las! loc de

interpret!ri în utiliz!rea simbolurilor naziste în scopuri anti-

semite sub acoperirea folosirii lor în scopuri „#tiin"ifice“ sau

„artistice“. 

Un numar de ONG-uri din Romania s-au autosesizat asupra

„porti"elor“ create în aceast! unic! lege #i, în prezent, analizeaz!
modific!rile ce trebuie aduse acestei legi pentru ca ea s!
permit! o combatere eficient! a antisemitismului existent în

România. 

„În 2002, România s-a sincronizat cu #!rile care "i-au asumat
politici active de descurajare a  sanc#ioneaz! persoanele care
contest! în public crimele împotriva umanit!#ii, a%a cum sunt ele
definite de art. 6 al Statutului tribunalului militar interna#ional, din
Anexa Acordurilor de la Londra din 8 august 1945. Este vorba de:
«asasinatul, exterminarea, sclavia, deportarea %i orice alt act
inuman comis împotriva oric!rei popula#ii civile, înainte sau în
timpul r!zboiului, sau persecu#iile pe motive politice, rasiale sau
religioase atunci când aceste acte sau persecu#ii, au constituit sau
nu o violare a dreptului intern al #!rii în care s-au produs, au fost
comise ca urmare a unei crime care este de competen#a Tri-
bunalului sau în leg!tur! cu aceast! crim!».

Legea austriac! este tot o completare a unei legi mai vechi.
Legea privind interzicerea însemnelor %i organiza#iilor naziste
sau fasciste din 1947 a fost completat!, în 1992, la art. 3 cu
paragraful h care men#ioneaz! c! «va fi pedepsit cel care într-
o lucrare tip!rit!, la radio sau în alte mijloace de comunicare

publice, sau cel care prin alt mod, în public, se face accesibil mul-
tor oameni, contest! genocidul nazist sau alte crime naziste
împotriva umanit!#ii, sau le face inofensive în mod grosolan, le
aprob! sau încearc! s! le justifice».

În România, Legea nr. 107/2006 a confirmat prevederile
Ordonan#ei de urgen#! nr. 31/2002, privind interzicerea
organiza#iilor "i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xeno-
fob "i a promov!rii cultului persoanelor vinovate de s!vâr"irea
unor infrac#iuni contra p!cii "i omenirii.“ 3

MCA România sus"ine utilizarea urm!toarei defini"ii de lucru

a antisemitismului, defini"ie utilizat! #i de c!tre Forumul Euro-

pean pentru Combaterea Antisemitismului 4 #i adoptat! în 2005

de c!tre Centrul European de Monitorizare a Rasismului #i Xeno-

fobiei (EUMC) - acum Agen"ia European! pentru Drepturi Fun-

damentale (FRA)5: 

„Antisemitismul este o anumit! percep#ie despre evrei, care
poate fi exprimat! prin ura contra evreilor. Manifest!rile verbale
%i fizice de antisemitism sunt îndreptate contra unor indivizi
evrei %i ne-evrei sau/%i contra propriet!#ilor lor, împotriva
institu#iilor comunitare evreie%ti %i a unor l!ca%uri religioase. 

De asemenea, astfel de manifest!ri pot s! priveasc! statul
Israel, perceput ca o colectivitate evreiasc!. Antisemitismul
acuz! frecvent evreii de a conspira în scopul de a aduce daune
umanit!#ii %i este deseori utilizat pentru a-i acuza pe evrei «
pentru lucrurile care au luat-o într-o direc#ie gre%it! ». Anti-
semitismul este exprimat în discursuri, în scris, în forme vizuale

Legisla!ia antirasist" în România #i în Europa
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!i de ac"iune !i folose!te stereotipii sinistre !i negative a

tr#s#turilor de caracter. 

Luând în considerare contextul global, exemple contempo-

rane de antisemitism în via"a public#, pres#, !coli, locuri de

munc# !i în sfera religioas# pot s# includ#, dar nu se limiteaz#
la: 

• incitare, sprijin sau justificare a uciderii sau v#t#m#rii

evreilor în numele unei ideologii radicale sau a unei interpret#ri

extremiste a religiei. 

• producerea de afirma"ii mincinoase, dezumanizante, de-

monice sau stereotipizante despre evrei ca atare sau despre

puterea colectiv# a evreilor, cum ar fi, de exemplu, mitul despre

conspira"ia mondial# a evreilor sau cel al controlului evreilor

asupra presei, economiei, guvernului sau a altor institu"ii sociale. 

• acuzarea evreilor, ca popor, de a fi responsabili pentru

fapte reprobabile comise de o persoan# sau de un grup de per-

soane de origine evreiasc# sau chiar pentru fapte comise de ne-

evrei. 

• negarea faptului, scopului !i mecanismelor (spre exemplu

a camerelor de gazare) sau negarea intentionat# a genocidului

poporului evreu în mâinile Germaniei Na"ional Socialiste, a su-

porterilor !i complicilor ei în timpul celui de al Doilea R#zboi

Mondial (Holocaustul). 

• acuzarea evreilor ca popor sau a Israelului ca stat, de a fi

inventat sau exagerat Holocaustul. 

• acuzarea cet#"enilor evrei din alte state de a fi mai loiali Is-

raelului sau pretinselor priorit#"i mondiale evreie!ti, decât in-

tereselor propriilor state. 

Luând în considerare contextul general, exemple de c#i prin

care se manifest# antisemitismul pot include : 

• negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare,

spre exemplu sus"inând c# existen"a statului Israel este o ac"iune

rasist#. 

• aplicarea dublului standard prin pretinderea unui compor-

tament care nu este cerut sau a!teptat din partea nici unui alt

democratic. 

• compararea politicii israeliene contemporane cu cea a

nazi!tilor. 

• a face pe evrei responsabili colectiv pentru ac"iunile statu-

lui Israel. În acela!i timp, critica Israelului, similar# cu cea

adresat# oric#rei alte "#ri nu poate fi privit# ca antisemit#. 

Actele antisemite sunt considerate crime6 când sunt definite

ca atare de lege (spre exemplu negarea Holocaustului sau dis-

tribuirea de materiale antisemite în anumite "#ri). 

Actele antisemite sunt considerate crime  când "intele at-

acurilor, fie ele fiin"e umane sau propriet#"i – cum ar fi cl#diri,

!coli, l#ca!e de cult !i cimitire – sunt alese pentru c# sunt sau

sunt percepute a fi evreie!ti sau legate de evrei. 

Discriminarea antisemit# este negarea evreilor a

oportunit#"ilor sau serviciilor accesibile celorlal"i !i este ilegal#

în multe "#ri.“ 7

MCA România face cunoscute agresiunile !i atitudinile anti-
semite din societatea româneasc". Prezentarea nu este
exhaustiv". 

Persoanele !i organiza#iile care promoveaz", în mod constant, de
ani de zile, an$semi$smul sunt: Corneliu Vadim Tudor (pre!edinte
al Par$dului România Mare, eurodeputat, fost senator); Ion Coja
(profesor la Universitatea Bucure!$ !i pre!edintele Ligii pentru
Combaterea An$-Românismului !i al Uniunii Vatra Româneasc", fil-
iala Bucure!$); Gheorghe Buzatu (academician, profesor la Uni-
versitatea Ovidius, Constan#a); Radu Mihai Cri!an; Lupu Corvin;
organizat%iile extremiste, unele dintre ele extrem de ac$ve, cum ar
fi: Noua Dreapt" &i Na#ionali&$i Autonomi din Timi&oara. Aceste
organiza#ii r"spândesc zilnic, pe internet, &$ri &i informa#ii false de-
spre evrei, alimentând tot spectrul acuza#iilor an$semite.
Na#ionali&$i Autonomi au publicat linkuri c"tre alte organiza#ii ex-
tremiste din alte #"ri, pe site-ul c"rora se putea desc"rca integral
versiunea în limba român" a c"r#ii lui Adolf Hitler. 

De asemenea, MCA observ" o cre&tere a ac$vit"#ilor legionare
în unele ora&e mici, unde au fost comemora#i în parcuri publice
liderii mi&c"rii fasciste.

Pân" în prezent, MCA România a iden$ficat !i monitorizeaz"
site-uri sau bloguri române!$ care promoveaz" idei an$semite: 

bataiosu.wordpress.com
bf006padova.blogspot.com 
bisericasecreta.wordpress.com 
bratuldefier.blogspot.com 
bratuldefier.tk 
codreanu.romi'e.htm 
der-stuermer.org 
fgmanu.netmanifestari.htm 
genera$apatriota.wordpress.com 
heroeso(hena$ons.blogspot.com 
homepagez.comdezvaluiriindex.html
horiasima.ro 

Agresiuni !i atitudini antisemite, negarea Holocaustului  

1 Raportul Comisiei Interna#ionale de Studiere a Holocaustului, Comisia „Wiesel”, pag. 20
2 Raportul Comisiei Interna#ionale de Studiere a Holocaustului, Comisia „Wiesel“, pag. 387 - 388
3 2009, Florian, Alexandru, „Tema antisemite !i de negare a Holocaustului în media din România“, în „Holocaust. Studii !i Cercet"ri“, Vol. I, Nr. 2, INSHR „Ellie Wiesel“, pag. 119
4 Forumul European pentru Combaterea Antisemitismului, http://www.european-forum-on-antisemitism.org/about-us/
5 Forumul European pentru Combaterea Antisemitismului, http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm 
6 Nota noastra: Infrac#iuni
7 Forumul European pentru Combaterea Antisemitismului, http://www.european-forum-on-antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/romana-romanian/
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ioncoja.ro 
iantonescu.blogspot.com
iudaismul.blogspot.com 
lupta-ns.blogspot.com 
lupta-ns.info 
magazin-na!onalist.net 
mihai-eminescu.net 
miscarea.blogspot.com 
miscarea.netbiblio1.htm 
nat88.org 
na!onalist.ro  
na!onalis!.tk  
natm88.blogspot.com 
news.ronatvan.com 
nouadreapta.org 
ordinea-noua.blogspot.com 
ostasul.wordpress.com  
pages.prodigy.netnnitacantece-legionare-cuvantari.htm 
romaniaq.wordpress.com 
romare.ro 

ronatvan.com 
rezistenta-ns.blogspot.com/ 
saccsiv.weblog.ro 
saccsiv.wordpress.com 
sobbo.3x.roindex.htm 
vatraromaneasca.roapelul_romanilor.php 
victoriafinala.com 
whitepower-whiterevolu!on.blogspot.com 
ziarultricolorul.ro 
zelea-codreanu.com

Potrivit istoricului Harry Culer, un grup de istorici, din care fac
parte Petre "urlea #i Gheorghe Buzatu, realizeaz$, sub aparen%a
neutralit$%ii, lucr$ri &!in%ifice care produc diversiuni de în%elegere
a fenomenului Holocaustului &i an!semi!smului.

Petre Turlea, fost deputat (FSN, 1990-1992; independent 1993
– 1996; PUNR, 1996 - 2000), este autorul mai multor discursuri de
omagiere a mare#alului Ion Antonescu, cum ar fi discursul %inut
în Parlamentul Romaniei în data de 25 mai 1999)

Ion Coja este una dintre persoanele care au exprimat #i con!nu$
s$ exprime, în mod vehement &i f$r$ nicio re%inere, an!semi!sm.
Organiza%ia pe care o prezideaz$, Vatra Româneasc$, este ins!tu%ia-
portavoce a mesajului s$u. Ion Coja promoveaz$ an!semi!sm în
mod constant #i repetat #i pe fondul indiferen%ei manifestat$ de
c$tre autorit$%i. Site-ul s$u, ioncoja.ro, a devenit pla'orm$ de
r$spândire a ideilor rasiste. 

Mesajele sale, din care cit$m mai jos, incit$ la ur$ #i la a!tudini
violente #i umilitoare împotriva evreilor.  

!„Românul cel mai pre!uit“, 
Uniunea Vatra Româneasc" (9 iulie 2006) 

„De curând, televiziunea de stat din România a organizat un
sondaj public de amploare, invitându-i pe telespectatorii români
s$ r$spund$ la întrebarea care este românul pe care îl pre%uiesc
cel mai mult. Dup$ dou$ luni de vot, rezultatul cu care s-a încheiat
sondajul a bulversat clasa politic$ &i mediile academice obediente
fa%$ de guvernan%i. Cel mai apreciat dintre români a rezultat c$
este mare&alul ION ANTONESCU, cel care a condus România din
septembrie 1940 pân$ în august 1944 în r$zboiul antisovietic.
Destinul lui Ion Antonescu a fost tragic &i nedrept.(…)  

În decembrie 1989, odat$ cu revenirea la guvernarea României
a cominterni&tilor, campania de denigrare a regimului Ion An-
tonescu a fost reluat$ &i intensificat$. Accentul denigrator a fost
mutat pe ideea c$ în România acelor ani s-a desf$&urat un holo-
caust anti-semit cu 400000 de victime, ba unii istorici evrei au
lansat ideea c$ „holocaustul evreilor a început în România“,
onoare nea&teptat$ care li se face românilor, dup$ ce în perioada
de comunism-na%ionalist, a lui Nicolae Ceau&escu, num$rul
evreilor nevinova%i c$zu%i victime ale regimului de la Bucure&ti era

evaluat la câteva sute.(…) 
Uniunea Vatra Româneasc$ &i alte organiza%ii na%ionaliste

consider$ c$ votul românilor dat în favoarea lui Ion Antonescu &i
a regimului s$u are mai multe semnifica%ii, la care guvernan%ii &i
istoricii mercenari din România sunt de acum obliga%i s$ ia aminte:  

Românii resping astfel acuza%ia c$ în România sau din cauza
guvernan%ilor de la Bucure&ti s-a produs un holocaust în anii
1941-44, în Basarabia, Transnistria etc. (...) 

Roma(nii resping legitimitatea tribunalului care l-a judecat pe
Ion Antonescu #i nu recunosc legalitatea sentin%ei de condamnare
a presta%iei sale istorice ca militar #i om politic, ca roma(n. 

Românii nu recunosc legitimitatea Ordonan%ei de urgen%$ prin
care regimul de la Bucure&ti, de sorginte cominternist$, a in-
terzis aflarea &i propagarea adev$rului despre Ion Antonescu,
despre lupta poporului român împotriva pericolului sovietic,
bol&evic.(...)  

Românii condamn$ slug$rnicia guvernan%ilor de dup$ 1990,
care se dovedesc capabili s$ accepte orice ofens$ adus$ poporu-
lui român dac$ în felul acesta primesc sprijinul str$in$t$%ii pentru
a se men%ine acolo unde nu le este locul. 

Prevederile aberante ale amintitei ordonan%e, prin care se
condamn$ penal punerea în discu%ie a crimelor care i s-au atribuit
lui Ion Antonescu, prin care se condamn$ de fapt c$utarea
adev$rului, se întorc acum ca un bumerang pe obrazul a&a zisei
democra%ii din România. Consultat prin aceast$ manier$ &i în or-
ganizarea unor persoane independente politic, poporul român 
s-a pronun%at clar împotriva minciunii în care tr$ie&te de 60 de
ani. Toat$ &andramaua propagandei anti-române&ti, a manipul$rii
de care avem parte, toate eforturile de falsificare a istoriei, se
v$desc c$ nu au avut efectul scontat asupra con&tiin%ei noastre
na%ionale.  

" Ion Coja, nega!ionist notoriu "i antisemit tolerat  
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Uniunea Vatra Româneasc! "i organiza#iile na#ionaliste cu care
colaboreaz! îi felicit! pe cei care au votat pentru adev!r "i demni-
tate "i sper! c! to#i cei care mizeaz! în aceast! #ar! pe puterea min-
ciunii î"i vor revizui convingerile "i a$tudinea fa#! de adev!r, fa#! de
interesele auten$ce ale poporului român, interese care niciodat! nu
au fost în contradic#ie cu exigen#ele adev!rului istoric. Convingerea
noastr!, cea de dintotdeauna, este c! aflarea "i spunerea adev!rului
nu intr! niciodat! în contradic#ie cu interesele auten$ce ale
omenirii, ale vreunui popor. Uniunea VATRA ROMÂNEASC%“ 

!„În România nu a fost nici un Holocaust“, 

Uniunea Vatra Româneasc! (24 noiembrie 2006) 

„P!rin#ii no&tri nu s-ar fi putut gândi la un as'el de genocid &i nici
nu ar fi putut s! îl pun! în aplicare. În România nu a fost nici un
Holocaust. Nici m!car în vizit!. Nici Holocaust, nici genocid, nici
progrom ».  

Declara#iile au fost f!cute în cadrul seminarului organizat de
c!tre Uniunea Vatra Româneasc! cu tema „Românism &i An$-
românism“. Sala Dalles este ins$tu#ie public!, aflat! în adminis-
trarea Prim!riei Bucure&$. 

!„Cât e de corect Norman Manea?“, 

(21 iunie 2007, ioncoja.ro) 

„Unde-i literatura la care aveau dreptul sutele de mii de mar$ri din
Transnistria?!, mai întreb o dat!!…Aflu c! aceast! literatur!, pân! mai
ieri inexistent!, a început s! se scrie, chiar de c!tre viitorul premiu
Nobel! Adic! de c!tre Norman Manea însu"i! C! în cartea Întoarcerea
huliganului, ap!rut! în 2003 "i atât de l!udat! de to#i recenzen#ii, ar
fi vorba "i despre a"a ceva, despre experien#a – numit! de autor
„ini#iere“ – tr!it! de el, de dânsul, în Transnistria. Tr!it! împreun! cu
toat! familia sa. M!rturisesc, am luat deun!zi la ci$t cartea dlui Nor-
man Manea numai cu gândul la problema Transnistriei, la disputa în
care m-am b!gat "i eu, aiurea-n tramvai, nu pentru c! a" fi informat
asupra subiectului, ci pentru c! erau, mi se p!rea mie, prea evidente
contradic#iile de tot felul din textele celor care încearc! dup! 1990
s! ne conving! de realitatea celor 250 000 de evrei uci"i de români.
M! va convinge oare marele Norman Manea – nu vreau s! fiu ironic!
– de gre"eala în care persist de atâta amar de vreme? Sunt dispus,
mi-am zis, s!-mi fac mea culpa dac! m!rturia m!rturisire a lui Nor-
man Manea m! va convinge. Am atâta experien#! a ci$tului "i a
scrisului ca s! recunosc sinceritatea, auten$citatea unei recons$tuiri,
a unei m!rturisiri, a unei lamenta#ii. Tocmai pe seama acestei
sincerit!#i pusesem ab#inerea lui Norman Manea de a a$nge deli-
catul subiect. Trebuia s! p!strez aceea"i m!sur!!  

A"adar, nu fac acum o recenzie literar! a acestei c!r#i deja celebr!.
Nu de opiniile mele are nevoie ca s! r!mân! o carte bun!, deosebit!
sub raport literar "i „ar$s$c“. Nu am nimic de obiectat la aprecierile
aduse de preopinen#i calit!#ilor literare ale textului. A" avea de
ad!ugat chiar, virtu#i literare pe care cri$cii profesioni"$ le-au trecut
pe nedrept cu vederea. Ori nu s-au priceput s! le vad!! …Scopul meu
este îns! altul. Drept care nu fac o cronic! literar!, o recenzie, ci îmi
voi permite s! în"ir numai mo$vele pentru care aceast! carte, o spun
de la bun început, ci$t! cu mult! aten#ie, nu m! clinte"te cu nimic
din convingerea c! tot ce s-a întâmplat în Transnistria acelor ani, pe

mâna "i din pricina ori datorit! românilor, se poate numi oricum "i
orice, numai holocaust sau genocid ori pogrom, nu! Nu!  

(i iat! de ce:  
Din carte lipse"te propriu zis m!rturia mult a"teptat! a lui Nor-

man Manea. Fragmentele dedicate Transnistriei, nu pu#ine, sunt lip-
site mai întâi de …literaritate. Sic! Nu sunt literatur!, nu cresc sol-
idar, organic, din trunchiul textului, ci sunt, în mod evident, lipite,
iar de cele mai multe ori nici nu sunt scrise de Norman Manea, ci
sunt citate din documente istorice, f!r! nici o leg!tur! cu „tr!irea“
propriu zis! a experien#ei deport!rii "i a traiului zilnic, vreme de pa-
tru ani, în lag!rele mor#ii din Transnistria. Despre moarte, despre
moartea unor oameni, Norman Manea pomene"te din auzite. (i
aude despre a"a ceva ani buni dup! aceea. Recons$tuie cu oare-
care auten$citate momentul plec!rii, al ruperii de locurile dragi, pe-
trecut cu violen#! de neuitat în gara de la Burdujeni. Dar de la îm-
brâncelile "i ghionturile de pe peron pân! la câteva sute de mii de
mor#i este cale lung!, pe care cartea nu o str!bate. Îmi vine s! zic
c! dl Norman  Manea are ones$tatea s! nu inventeze amin$ri cu
mor#ii din Transnistria… Ca al#ii!(…)  

A"adar, lectura corect!: solu#ia pe care a preconizat-o "i a urmat-
o mare"alul Ion Antonescu nu era genocidul, ci, de fapt, era o solu#ie
perfect coincident! cu solu#ia imaginat! de sionism: plecarea din
România a evreilor, migrarea în Pales$na, în Eretz Israel! Deportarea
în Transnistria avea caracter temporar, pe durata r!zboiului numai,
iar selec#ia deporta#ilor, a evreilor care merg în Transnistria "i a celor
care nu, s-a f!cut dup! anumite criterii. Pe care Norman Manea nu
avea cum s! le afle la vremea aceea, dar mai târziu le-a aflat, cu
siguran#!, "i avea datoria s! le comenteze! Întrunea cumva tat!l s!u,
librarul Marcu Norman, acuza#iile sub a c!ror povar! au fost selecta#i
evreii deporta#i de Antonescu în Transnistria   

!„Protest!m“, 

(15 iunie 2007, publicat în 6 august 2007, ioncoja.ro)  

„Fa#! de a$tudinea incalificabil! a statului Israel, a Mossad-ului,
care î"i permit s! sustrag! documente istorice extrem de importante
privitoare la istoria Holocaustului pentru a le distruge sau falsifica,
documente pe care le împiedic! as'el s! intre în circuitul firesc al
informa#iei "i dezbaterii "$in#ifice. În mod specific reclam!m
dispari#ia manuscrisului Memorii de Wilhelm Filderman, document
care ar fi trebuit s! figureze ca sursa de informa#ii istorice cea mai
important! pentru a"a zisul Holocaust din România. 

Wilhelm Filderman a fost liderul necontestat al evreilor din Româ-
nia o lung! perioad!, inclusiv în anii 1940-1944, anii de persecu#ii
an$-evreie"$ soldate – zic unii – cu uciderea a 400.000 de evrei. Sunt
mai multe documente r!mase de la Wilhelm Filderman care infirm!
aceast! cifr!. Era de a"teptat ca Memoriile lui Filderman s! aduc! ar-
gumente decisive în disputa dintre istoricii care afirm! Holocaustul
din România, din Transnistria, "i cei care îl contest!. Dorin#a
testamentar! a lui Wilhelm Filderman a fost ca imediat dup! c!derea
comunismului Memoriile sale s! ajung! în proprietatea Academiei
Române spre a fi publicate. Interven#ia Mossadului, petrecut! la în-
ceputul anilor 1990, a împiedicat desf!"urarea normal! a lucrurilor.
S-a ajuns as'el la situa#ia absurd! "i profund imoral! ca România s!
fie azi acuzat! de holocaust "i s! i se cear! desp!gubiri materiale
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imense, iar acuzatorii ei, adic! comunitatea evreiasc! interna"ional!,
sus"inut! de statul Israel, de Mossad, s! ascund! documentele is-
torice #i probele juridice cele mai importante privitoare la soarta
evreilor din România acelor ani.(...) Consider!m c! nu este vorba de
un interes strict românesc, ci dimpotriv!: cauza adev!rului, în gen-
eral, #i în mod deosebit a adev!rului despre Holocaust, dep!#e#te
orice delimitare poli$c! sau geografic!.

Gestul Mossadului, recte al guvernului din Israel, de a ascunde
m!rturia l!sat! de Wilhelm Filderman, este echivalent cu recunoa#terea
faptului c! aceste memorii contrazic #i infirm! teza oficial! a evreimii
mondiale cu privire la holocaustul din România, din Transnistria.“ 

!„Luptând contra def!im!rii, pentru 
triumful adev!rului: În teritoriile controlate 
de guvernul român n-a fost holocaust!“ 
(7 august 2007, ioncoja.ro) 

„De la început am afirmat c!, în $mpul ul$mului r!zboi mondial,
în teritoriile controlate de guvernul de la Bucure#$, n-a fost Holo-
caust. În Europa dominat! de Germania hitlerist!, România a fost
singura "ar! aflat! în aceast! situa"ie, datorit! generalului Ion An-
tonescu #i guvernului condus de el, care au f!cut imposibil geno-
cidul, precum #i unor conduc!tori de seam! ai na"iunii române,
cum au fost pre#edin"ii Iuliu Maniu #i Ion Mihalache, dr. N. Lupu,
prof. Gh. Br!$anu #i mul"i al"ii, care l-au îndemnat #i l-au sus"inut
pe Mare#alul Ion Antonescu în poli$ca sa de respingere a Holo-
caustului. (…) 

Nu a existat nicio m!sur! des$nat! s! lezeze demnitatea uman!
a evreilor; ei nu au fost obliga"i s! poarte steaua galben!, nu au fost
închi#i în ghe%ouri pe teritoriul României, nu au fost supu#i la
prac$ci de exterminare sau pentru a le distruge integritatea fizic!
sau mintal!. 

Guvernul român nu a organizat distrugerea niciunei popula"ii
pentru mo$ve rasiale, religioase, economice sau poli$ce #i nu a tol-
erat ca as&el de fapte s! fie s!vâr#ite pe teritoriul controlat de el. 

To"i evreii one#$ #i de bun!credin"! datoreaz! respect amin$rii
Mare#alului Ion Antonescu, fiindc! a respins planurile naziste
privind deport!ri din România, în lag!rele hitleriste din Polonia, ast-
fel încât de pe teritoriile controlate de guvernul de la Bucure#$ ni-
meni, nici evreu, nici "igan, nici comunist nu a fost deportat în
lag!rele organizate de germani. (…) 

În vremea când guvernul Antonescu deporta pe evreii str!ini în
Transnistria, unde via"a le-a fost salvat!, în "!rile occidentale soarta
„evreilor str!ini“ a fost tragic!.“  

Fragment din scrisoarea lui Iosif Toma Popescu, Polonia,
Var#ovia, 03-922 ul Miedzynarodowa 58 M 35 tel. 6176791,
publicat! pe site-ul ioncoja.ro. 

!„Singura organiza"ie care a respins 
cu consecven"! acuza"ia de holocaust 
a fost Uniunea Vatra Româneasc!“, 
(8 august 2007, ioncoja.ro) 

„Pe la mijlocul anilor 90, societatea româneasc! s-a pomenit
confruntat! cu o acuza"ie complet nea#teptat!: acuza"ia c! românii
au par$cipat la holocaust cu o contribu"ie substan"ial!: între 400

000 #i 700 000 de vic$me evreie#$. Ba chiar rabinul #ef, Moses
Rozen, a declarat c! „Holocaustul a început în România“! A#adar nu
Hitler, ci Antonescu a declan#at Holocaustul!(…) 

La aceast! acuza"ie, complet neadev!rat! dup! p!rerea celor mai
mul"i români, guvernan"ii no#tri, mul"i dintre ei cu ascenden"i evrei
în familie, nu au avut nimic de obiectat #i au acceptat ca românii s!
suporte toate consecin"ele acestei acuza"ii, inclusiv plata unor
desp!gubiri uria#e: 50(cincizeci) de miliarde euro. Cum statul român
nu are de unde pl!$ o sum! atât de mare, partea advers! a accep-
tat ca în locul miliardelor de euro s! primeasc! echivalentul în
propriet!"i funciare, terenuri sau sta"iuni balneare… 

De atunci #i pân! azi singura organiza"ie care a respins cu
consecven"! acuza"ia de holocaust a fost Uniunea Vatra
Româneasc!. În mod deosebit filiala din Bucure#$, condus! de
profesorul ION COJA, #i-a orientat ac$vitatea în aceast! direc"ie, or-
ganizând simpozioane #$in"ifice, cu par$cipare interna"ional!, pe
tema holocaustului din România. La aceste simpozioane au fost
invita"i #i cercet!tori evrei, precum #i oficialit!"ile. S-au prezentat,
în total, peste 100(o sut!) de lucr!ri, semnate de parlamentari, aca-
demicieni, profesori universitari, ziari#$, lideri poli$ci, din România,
din Rusia, din Republica Moldova, SUA, Fran"a, Germania etc. Cele
mai multe comunic!ri au avut un nivel academic, #$in"ific, f!r!
cusur. 'i toate au sus"inut, cu dovezi greu de respins, c! în Româ-
nia nu a fost holocaust, nu a existat o poli$c! de genocid! 

I-am solicitat dlui prof ION COJA s! ne r!spund! la câteva
întreb!ri pe tema Holocaustului. Iat! ce ne-a r!spuns: 

1. Domnule profesor, sunte"i ferm convins c! în România nu a
fost holocaust. Foarte pe scurt, care sunt dovezile dumneavoastr!? 

- M! bazez aproape numai pe m!rturii ale unor evrei, care au
fost implica"i în acele evenimente ca lideri ai evreilor. To"i evreii
importan"i, contemporani cu acele evenimente, au infirmat, unii în
mod direct, explicit, al"ii indirect, ideea c! românii, prin guvernan"ii
lor, prin mare#alul Ion Antonescu, ar fi dus o poli$c! de genocid.
Este drept, evreii au fost discrimina"i #i marginaliza"i în anii
r!zboiului, dar nu pentru a fi extermina"i, ci pentru c! erau, mul"i
dintre ei, lipsi"i de loialitate fa"! de statul român, erau foarte mul"i
dintre ei cu simpa$i comuniste sau colaboratori propriu zi#i cu in-
amicul sovie$c. Românii #$u bine c! regimul Ion Antonescu a fost,
prin consecin"ele sale, un regim de protec"ie a evreilor. Românii
care sunt corect informa"i asupra subiectului consider! c! evreii au
mo$ve s! fie recunosc!tori atât fa"! de poporul român, cât #i fa"!
de guvernan"ii români, în frunte cu mare#alul ION ANTONESCU. 'i,
ce-i drept, sunt mul"i evreii care #i-au exprimat aceast!
recuno#$n"!, mai ales imediat dup! terminarea r!zboiului. A#a
cum a f!cut-o, în fa"a unui tribunal elve"ian în 1956, Wilhelm Fil-
derman, liderul evreilor din România. Dar, nota bene, când cineva
te acuz! de omor sau de furt, el, cel care acuz! este dator s!
produc! dovada. Iar dovezile invocate de acuzatorii evrei sunt
puerile. Bun!oar! la întrebarea unde sunt cele 400 000 de ca-
davre ale evreilor uci#i de români? Unii a#a zi#i istorici evrei au dat
r!spunsul „cadavrele au fost mâncate de câini“… Nu glumesc, din
p!cate. Da"i-v! seama, ru#ii au omorât câteva mii de ofi"eri polonezi
#i au încercat s!-i ascund! la Katyn, #i tot n-au reu#it, cele cinci sau
zece mii de cadavre au fost descoperite. Iar jandarmii români au as-
cuns patru sute de mii de cadavre #i nici pân! azi nu au fost de-
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scoperite. Î!i dai seama ce grozavi suntem noi, românii… Aici le dau
dreptate evreilor, suntem un popor grozav! 

2. Lipsa cadavrelor nu mi se pare un argument suficient. 
- Nu e suficient, dar se adaug" altor argumente. În genere, se

spune c" cei mai mul!i dintre evrei au fost uci#i în perioada iulie
1941-mar$e 1942, în Transnistria. Or, în 1943, Transnistria a fost
vizitat" de trei comisii interna!ionale care au cercetat foarte atent
starea în care se aflau evreii deporta!i din România în Transnistria.
Guvernul român le-a oferit toate condi!iile ca s" se informeze pe
deplin asupra condi!iilor în care tr"iau evreii str"muta!i în satele #i
ora#ele de dincolo de Nistru, la Odessa etc. (Acesta este termenul
corect, str"muta!i, iar nu deporta!i.) În finalul inspec!iei s-au redac-
tat ni#te rapoarte de constatare care nu pomenesc nimic despre
moartea unui num"r de evrei cât de cât semnifica$v, nici m"car de
ordinul sutelor. Mai presus de orice men!ionez seriozitatea celor ce
au efectuat aceast" inspec!ie, ins$tu!iile respec$ve: Va$canul,
Crucea Ro#ie Interna!ional" #i Ambasada Elve!iei la Bucure#$, în nu-
mele ambasadelor statelor neutre. Nu aveau nici un interes s" ne
scoat" pe noi nevinova!i! 

3. Dac" s-au f"cut aceste inspec!ii interna!ionale înseamn" c"
aflaser" ei ceva despre ce se întâmpla în Transnistria! 

- Sigur c" aflaser" ce se scria în presa propagandei de r"zboi a Alia!ilor.
Pentru c" se scrisese numai minciuni, guvernul român a cerut s" se fac"
aceste inspec!ii neutre, echidistante. Ba chiar când liderul evreilor, Wil-
helm Filderman i-a scris lui ION ANTONESCU #i a reclamat c" în Transnis-
tria evreii mor pe capete, mare#alul a dat ordin ca Filderman s" fie #i el
deportat (str"mutat) în Transnistria ca s" vad" cu ochii s"i cum mor evreii
cu sutele de mii. Dup" ce a stat în Transnistria câteva luni, Filderman s-
a întors sp"sit la Bucure#$ #i n-a mai zis nimic despre românii care ucid
evrei în Transnistria. A fost un evreu serios, totu#i. 

4. V" considera!i un nega!ionist al Holocaustului? 
- Nu. Eu nu neg holocaustul, fenomen a c"rui complexitate

dep"#e#te informa!iile pe care le de!in. Pe baza acestor informa!ii
eu, cu mintea mea, deduc c" în România evreii mai curând au fost
proteja!i, iar nu extermina!i. Nu #$u ce a fost în Germania. Dar, a#a
cum le-am spus #i unor istorici holocaus$zan!i, care afirm" pe
toate posturile TV c" în România a fost holocaust f"r" s" aduc" nici
un argument serios, u#urin!a cu care se poate demonstra c" holo-
caustul din România este o minciun" devine un argument pentru
cei care neag" propriu zis holocaustul. F"r" s" fi cercetat aceast"
contesta!ie, eu cred c" nu este normal ca nimeni s" nu r"spund"
documentat #i punct cu punct celor care se îndoiesc nu atât de re-
alitatea holocaustului, cât de dimensiunile apocalip$ce ale acestuia.
Bun"oar" celor care neag" existen!a camerelor de gazare, a
cumplitelor camere de gazare! Ca s" fiu sincer, m-a# bucura dac"
nega!ioni#$i ar avea dreptate. M-a# bucura ca om, ca persoan" care
apar!ine acestei spe!e. Spe!" care s-a dovedit, prin holocaust,
capabil" de cea mai abject" crim" imaginabil": transformarea
omului, „aceast" fiin!" minunat"“ cum o numesc unii vis"tori naivi
#i dezinforma!i, transformarea omului în materie prim" pentru
fabricat s"pun, pentru confec!ionat abajururi #i m"nu#i… E cumplit
c" s-a întâmplat a#a ceva! Iat" îns" c" intervin în discu!ie
universit"!ile americane, care iau la cercetat s"punul f"cut de
nem!i din cadavre de evrei extermina!i în scopul de a fi transforma!i
în s"pun, #i descoper" c" ves$tul s"pun nu are nici urm" de ADN

uman în compozi!ia sa. Ce concluzie se impune? Una din dou": (1)
au min!it cei care au sus!inut povestea cu s"punul f"cut din carne
de evrei, dar au min!it într-un mod cum nu se poate mai injurios
la adresa spe!ei umane, ceea ce înseamn" crim", crim" de lezare
a majest"!ii fiin!ei umane, sau (2) nu au min!it, iar ADN uman nu
s-a g"sit în acel s"pun evreiesc deoarece evreii nu sunt fiin!e
umane… Evreii sunt, probabil, ca popor ales cum se declar", sunt
super-oameni… Povestea cu s"punul evreiesc a lansat-o #i a
sus!inut-o cu frenezie #i incon#$en!" celebrul Simon Wiesenthal.
Avem de ales deci între a-l declara pe Simon Wiesenthal un min-
cinos nenorocit, care #i-a permis s" insulte nu numai omenirea, dar
#i pe Dumnezeu, a c"rui crea!ie suprem" este fiin!a uman", #i con-
cluzia alterna$v" c" evreii sunt altceva, nu sunt oameni… Dac" mi
se îng"duie s" glumesc pe acest subiect macabru. Mi se îng"duie? 

5. Cred c" este un subiect mult prea grav! 
- Un mare evreu zicea c" de trecut trebuie s" ne desp"r!im glu-

mind, râzând. Karl Marx dixit… Am în!eles c" în Israel holocaustul a
ajuns subiect pentru spectacole de cabaret. Asta înseamn" s" fii in-
format, s" #$i care este de fapt adev"rul… Nu #$u s" existe un
popor mai informat ca evreii! Mi-nchipui ce râd evreii de noi, de
români, care am fost atât de pro#$, atât de pros$!i, încât am ridicat
în câteva ora#e din România Memoriale ale reculegerii pioase în am-
in$rea evreilor f"cu!i s"pun nu de nem!i, ci de Simon Wiesenthal…
Au evreii un umor teribil! 

6. Am aflat, din presa româneasc", c" Federa!ia Comunit"!ilor
Evreie#$ din România a depus plângere penal" împotriva
dumneavoastr". Ve!i fi deferit jus$!iei pentru opiniile
dumneavoastr"? 

- Eu nu am opinii, am întreb"ri #i nedumeriri la care a#tept de
ani de zile r"spuns de la cei care sus!in c" în România a fost geno-
cid, c" Ion Antonescu a fost un monstru, asasin a 400 000(patru
sute de mii) de evrei! …A#a c" nu am de ce s" fiu condamnat pen-
tru întreb"ri. Cei ce nu r"spund la întreb"rile mele ar trebui s" dea
socoteal" în fa!a opiniei publice. 

7. De curând în România s-a încheiat un sondaj na!ional care a
încercat s" stabileasc" care sunt românii cei mai iubi!i, cei mai
aprecia!i de publicul românesc. Printre primii zece, spre marea mi-
rare a tuturor, a fost desemnat „criminalul“ Ion Antonescu. Cum
comenta!i? 

- Asta dovede#te c" creierul uman nu poate fi a#a u#or sp"lat. C"
se am"gesc speciali#$i în manipularea maselor. „Românii nu e
pro#$!“ Nici nem!ii! %i nici evreii! Speran!a mea, dup" ce m-am ded-
icat acestui subiect câ!iva ani buni, este în evreii normali, cins$!i,
cu frica de Dumnezeu #i ru#inea de oameni, evreii iste!i, capabili s"
iden$fice ce interese meschine sau $c"loase se ascund în mintea
celor care au organizat aceast" veritabil" „industrie a holocaustu-
lui“, cum a numit evreul Norman Finkelstein angrenajul ru#inos con-
ceput ca s" stoarc" sume imense de pe urma unor vic$me inexis-
tente. %i mai ales de pe urma unor oameni nevinova!i, transforma!i
în vic$me extrem de reale, cum a fost mare#alul ION ANTONESCU.
Mul!i români v"d „mâna lui Dumnezeu“ în dreptatea pe care pub-
licul românesc i-a f"cut-o mare#alului dejucând #i coborând în
ridicul cei #aizeci de ani de propagand" împotriva lui Ion Antonescu.
Spre onoarea poporului român, acea propagand" mincinoas" nu a
avut nici un efect. Adev"rul s-a dovedit înc" o dat" biruitor asupra
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minciunii. Dup! informa"ii neconfirmate oficial, se pare c! Ion An-
tonescu a primit cele mai multe voturi din partea românilor.
Oricum, rezultatul acestui sondaj de opinie este o veritabil! palm!
pe obrazul guvernan"ilor care au organizat lovitura de stat din de-
cembrie 1989… Organizatoarea acelui referendum este televiz-
iunea de stat, acea televiziune la care de ani de zile au posibilitatea
s! vorbeasc! numai cei care afirm! holocaustul, cei care întruna l-
au acuzat pe Ion Antonescu c! este cel mai mare criminal din istoria
poporului român. Iat! îns! c! poporul român are cu totul alt!
p!rere decât guvernan"ii români, decât clasa poli#c!, decât parla-
mentarii care au votat legea ru$inoas! prin care se interzice
omagierea lui Ion Antonescu. Uniunea VATRA ROMÂNEASC%, ca
organiza"ie na"ionalist!, salut! votul românilor în favoarea
mare$alului Ion Antonescu ca pe un moment de referin"! din isto-
ria modern! a României, un moment al adev!rului. Sper!m c!
mercenarii angaja"i în serviciul minciunii $i al dezinform!rii s!
priceap! aceast! lec"ie servit! de români… 

8. Cum comenta"i faptul c! la acela$i sondaj f!cut în Germania
„cel mai mare german“ a fost desemnat Konrad Adenauer? 

Dup! câte $#u, publicul german nu a avut voie s! voteze în
favoarea unor personaje istorice „condamnate de istorie“. Cred c! nu
s-a procedat corect. Exista cumva riscul ca Hitler s! primeasc! voturi?
Asta nu jus#fic! abandonarea principiilor. Aveau voie s! voteze $i cei
care, mul"i sau pu"ini, l-ar fi votat pe Hitler. Un singur german dac!
ar fi vrut s! voteze cu Hitler, acel german avea dreptul s!-$i afirme
op"iunea. Faptul c! organizatorii i-au împiedicat pe eventualii
simpa#zan"i ai nazismului s! par#cipe la acest joc, altminteri un joc
stupid dup! p!rerea mea, se întoarce împotriva celor care condamn!
nazismul în mod necondi"ionat $i f!r! nici o nuan"!, f!r! s! lase nazis-
mului nici o $ans! de a se disculpa, de a dovedi c! „diavolul nu-i a$a
de negru“. Nu exist! #c!losul perfect! Un om, oricât ar fi de #c!los,
a f!cut $i lucruri bune. Eu exclud aprioric ideea c! nazismul – sau ori-
care alt regim poli#c, are numai p!cate, numai crime $i f!r!delegi la
ac#vul s!u! A nu face o evaluare corect! a meritelor adversarilor,
oricât de mici ar fi aceste merite, înseamn! s!-i faci un serviciu de
propagand! adversarului. Noi, cei de la Vatra Româneasc!, am or-
ganizat în 1997 rejudecarea procesului lui Ion Antonescu. Fire$te, a
fost o rejudecare simbolic!, moral!. Au par#cipat cele mai impor-
tante organiza"ii socio-culturale. Pre$edintele completului de
judecat! a fost o personalitate proeminent!: senatorul Geonea,
care a prezidat comisia de elaborare a Cons#tu"iei votate în 1991,
valabil! $i azi. Verdictul: mare$alul Ion Antonescu nu se face vinovat
de crimele pentru care a fost condamnat! Muta#s mutandis, dac! în
Germania cineva s-ar gândi s! organizeze rejudecarea celebrului
proces de la Nüremberg, cred c! cea mai mare gre$eal! ar fi s! li se
interzic! acest demers. De ce s! excludem din start ideea c! nazi$#i
s-au bucurat de o judecat! prea blând!?! Poate c! un asemenea pro-
ces s-ar încheia cu o condamnare $i mai aspr! a nazismului! Cine se
teme de rezultatul la care ar putea ajunge o lectur! mai pu"in
p!#ma$! a dosarului nazist judecat la Nüremberg?“ 

!Par!dul Vatra Româneasc" 
(11 noiembrie 2007, ioncoja.ro) 

„Insist asupra ideii „programul din 1990 cu care a intrat Vatra
Româneasc! în con$#in"a public!“. S-ar putea ca eu s! fiu cel mai

vechi dintre frunta$ii de azi ai Vatrei. Am par#cipat efec#v la elab-
orarea acestui program, care a c!p!tat o form! defini#v! la
Conferin"a Na"ional! din mai 1990, de la Tg Mure$. Cunosc foarte
bine acest program. Din p!cate, în mul#ple feluri, acest program,
pe ici, pe colo, a mai fost uitat. Bun!oar! (1) pozi"ia noastr! fa"! de
Mare$alul Ion Antonescu, pozi"ie pe care eu $i cei mai mul"i colegi
am p!strat-o pân! azi, ceea ce, din p!cate ne-a atras cri#cile unor
colegi. Nu este nimic grav, în Vatr! este acceptat! $i chiar cul#vat!
diversitatea de opinii, c!ci, nu-i a$a?, Vatra nu este un par#d! Sau
în (2) problema Holocaustului, referitor la care Vatra a intrat în
polemic! cu Moses Rozen înc! din momentul când acesta, spre mi-
rarea tuturor, a scos-o pe tapet. Nu am fost singurii care am prote-
stat fa"! de aceast! insult! adus! poporului român. Dar, din p!cate
pentru al"ii, $i din fericire pentru noi, noi, Vatra Româneasc! am
r!mas consecven"i pe aceast! pozi"ie $i suntem azi singura en#tate
public! care contest! ideea c! românii au par#cipat la genocidul
an#evreiesc. Pe unii colegi îi deranjeaz! aceast! consecven"!. Par-
#dul Vatra Româneasc! va prelua aceast! pozi"ie $i o va sus"ine cu
armele dezbaterii poli#ce. Vom fi as&el singurul par#d poli#c care,
al!turi de PRM, respinge acuza"ia de Holocaust în România. Nota
bene: noi nu respingem, nu neg!m Holocaustul din Germania $i alte
"!ri, ci neg!m implicarea lui Antonescu, a românilor, în acel ru$inos
eveniment! Gre$im? Nu este complet exclus. Dar deocamdat!, pe
baza documentelor existente, putem trage concluzia c! românii,
slava Domnului, nu au ucis oameni nevinova"i $i lipsi"i de ap!rare.“ 

!„Vina noastr" sau vina lui Mircea C"rt"rescu?“
(10 ianuarie 2008, ioncoja.ro)

„De ce se gr!be$te s! se alinieze as&el la grupul celor care
sus"in c! în România a fost genocid, Holocaust etc. Ga$c! de indi-
vizi mediocri, unii dintre ei dovedi"i sperjuri în jus#"ie, haimanale
f!r! oper!, f!r! mam!, f!r! tat!, ren#eri ai minciunii, care nu ar ex-
ista în nici o bibliografie dac! nu s-ar fi inventat povestea cu holo-
caustul din România, în care au devenit mari speciali$#!! (...) or filo-
logic vorbind, îi dezv!lui lui M.C. un secret: mai toate bancurile cu
evreii sunt scoase de evrei. Cel pu"in a$a se laud! ei… Îi cred, de
data asta. Altminteri, când evreii vorbesc de „sute de vic#me ale
rebeliunii legionare(cu evrei ag!"a"i în cârligele m!cel!riilor), mii
sau zeci de mii de vic#me asfixiate în vagoane de transport“ nu îi
mai cred. 'i am zeci de mo#ve ca s! nu-i cred, începând cu mo#vul
binecuvântat c! eu îi cunosc bine pe români, cunosc ce le poate
pielea! De ce sunt în stare! Îs neam cu ei!… Îs una cu ei! Ba chiar
sunt profesor de limba $i literatura român!, adic! ins pasionat de
cunoa$terea sufletului etnic românesc, profesionist pot spune, iau
leaf! din asta de peste patruzeci de ani $i în aceast! calitate con-
sider c! este inadmisibil pentru un român normal, cu $apte clase,
cu atât mai mult pentru un profesor de limba $i literatura român!,
pentru un scriitor român, s! cread! c! vorbitorii graiului nostru
românesc, con#nuatorii tradi"iilor noastre str!mo$e$# mul#secu-
lare, chiar mul#milenare(bi-), p!rin"ii no$tri a$adar, s! crezi c! au
putut s! se poarte ei cu atâta neomenie, cu atâta …ne-românie, a$
zice. Auzi la el: evrei, adic! ni$te oameni, atârna"i de cârligele
m!cel!riilor!… (...) Asta nu înseamn! c! tot ce s-a spus despre evreii
din lag!rele de concentrare germane este adev!rat! Slav! Dom-
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nului, sunt multe !i minciunile scornite pe seama nem"ilor! Oricând
pot produce dovada! Iar dovada c# dimensiunile suferin"elor
evreie!$ din acei ani au fost exagerate cu iresponsabilitate nu tre-
buie s# stârneasc# nici mânie, nici resen$mente, ci dimpotriv#, bu-
curie !i mul"umire! Cu to"ii, evrei !i ne-evrei, trebuie s# fim
recunosc#tori fa"# de to"i cei care vin cu dovada c# dimensiunile
apocalip$ce ale Holocaustului sunt ceva mai „modeste“, c#, deci,
dec#derea fiin"ei umane nu a a$ns totu!i cotele imaginate de
mintea bolnav# a celor care, bun#oar#, au scornit macabra !i, pro-
priu-zis, între oameni normali, inimaginabila poveste a celor
900.000 de evrei f#cu"i s#pun de urma!ii lui Goethe !i Kant! Nu 900
000, ci nici un evreu nu a avut parte de un tratament atât de bes-
$al din partea nem"ilor! La fel de adev#rat fiind c# este total
neadev#rat# !i povestea cu evreii beli"i !i despieli"a"i pentru a fi
f#cu"i abajururi, curele de ceas sau prezerva$ve de lux… %i în loc s#
ne bucur#m de aceast# veste, vestea minunat# c# abjec"ia uman#
este mult, mult mai mic# pe cap de locuitor din România sau Ger-
mania, din Europa, din lume!,exist# demen"i care vor s# ne bage la
închisoare c# neg#m holocaustul! Nu neg decât ceea ce nu este
adev#rat în toat# aceast# urît# !i jalnic# poveste numit# Holo-
caust. S#-i mul"umim lui Dumnezeu c# tare multe sunt neadev#rate
nu numai despre Transnistria, ci !i despre Auschwitz sau Dackau.
%i m# bucur, ca român !i ca om, c# nu este adev#rat# povestea cu
par$ciparea românilor la holocaust, la genocidul an$semit! An-
$maghiar sau an$patagonez! Sper s# te bucuri !i dumneata, dom-
nule C#rt#rescu, c# pot s#-"i aduc !i î"i voi aduce dovada, dovezile,
c# nimic din ce ai scris sub $tlul O vin# istoric# nu este adev#rat. (...) 

Scurt interviu l#muritor 
- Domnule profesor ION COJA, v-a!i adresat dlui Mircea

C"rt"rescu solicitându-i un r"spuns public în leg"tur" cu ar#cola$ul
s"u prin care î$i punea cenu$" în cap în numele poporului român,
vinovat în fa!a istoriei pentru holocaustul evreilor. V-a r"spuns
marele prozator? 

- Nu, dar nici nu era u!or pentru el s#-mi dea un r#spuns ime-
diat. Nu cunoa!te deloc subiectul. A!a c# i-am trimis pe adresa de
internet mai multe texte, ale mele !i ale altora, pe tema holo-
caustului, ca s# cunoasc# !i punctul de vedere, altera pars, al celor
care resping acuza"ia de holocaust, ca neîntemeiat#. Nota bene, m#
refer numai la „holocaustul“ din Transnistria. (...) 

- Nu pot accepta aceast" ipotez". Metoda este pur comunist".
Cine ar mai prac#ca-o azi? 

- Cei care au prac$cat-o !i odinioar#. Nu comuni!$i, ci
cominterni!$i! Foarte mul"i dintre cominterni!$i de alt#dat# sunt
azi laborio!i istorici ai Holocaustului din România. Mereu speciali!$
în ceva ce nu exist#: himera comunist# !i co!marul holocaus$c…(...) 

- Nu cumva dânsul v" consider" nedemn s" primi!i un r"spuns?
Nu cumva felul cum contesta!i holocaustul v" discrediteaz" total?
Doar e vorba de atâta suferin!" uman" pe care o pune!i la îndoial"! 

- Perfect# obiec"ie. Sunt mul"i evrei care, pe bun# dreptate, se
consider# jigni"i de insisten"a nega"ioni!$lor de a le diminua trage-
dia. Au perfect# dreptate. Numai c# totul se schimb# atunci când
pentru acele suferin"e vin al"i evrei, care nu au c#lcat neam de nea-
mul lor pe la Auschwitz, !i cer desp#gubiri foarte materiale, trans-
formând holocaustul în holocash – joc de cuvinte al unui evreu cele-
bru. Sau dl C#rt#rescu nu !$e nici de asta?! Probabil c# nu !$e, !i

tocmai de aceea i-am scris, l-am invitat s# ne cunoa!tem, s# st#m
de vorb# colegial, s#-i deschid mintea, eventual cu martori, la o
televiziune sau alt# „media“.(...) 

- Nu cumva este vorba, ca $i în cazul lui Norman Manea, de o
obliga!ie curricular"? Se pare c" nici un scriitor nu are $anse la o
carier" interna!ional" – premii, traduceri, comentarii etc., dac" nu
bifeaz" în vreun fel, m"car printr-un ar#cola$, Holocaustul. 

- S-ar putea s# ai dreptate. Eu am luat la via"a mea un singur pre-
miu literar, al Academiei, pentru piesa Credin"a, iar acolo este
vorba !i de Holocaust. Aproape c# uitasem. 

- Despre ce Holocaust?! Cunosc piesa, este despre aducerea în
%ar" a regelui Carol I. Nici o… 

- Ba, la un moment dat, un moment de teatru mai modern,
s#ream peste $mp !i vorbeam în pies# despre Holocaust ca s#-l fac
pe Carol s# priceap# cuvântul românesc omenie, cuvânt greu de
tradus în alte limbi. %i ilustram acest cuvânt, valoarea !i ac"iunea
omeniei române!$, prin faptul c# românii nu au par$cipat la holo-
caust, ci dimpotriv#!… Da, în 1979 Academia Republicii Socialiste
România m# premia pentru un text în care eu f#ceam caz de fap-
tul, unic în Europa ocupat# de Hitler, c# românii nu s-au înghesuit
s#-i beleasc# pe evrei, ci i-au respectat, ca pe ni!te fiin"e umane ce
erau, iar unii mai sunt !i azi! 

- Cum adic" unii? Numai unii? &i ceilal!i?! 
Ceilal"i, alde Ioanid, Oi!teanu, Ancel, sunt altceva. Orice

altceva!“ 

La acest ar$col a fost aprobate urm#toarele comentarii 
(10 ianuarie 2008): 

„Ion Coja 08.01.2010 at 12:51 am 
In urma cu vreo 5-6 ani am fost la Chi'in"u la un simpozion pe

tema evreilor uci'i în Transnistria. Am cunoscut câ!iva evrei care se
jurau ca au avut rude, prieteni, f"cu!i s"pun în Germania… Eu i-am
întrebat ce s-a întâmplat cu cadavrele celor 200.000 de evrei, care
nu apar nic"ieri, în nicio groap" comun", crematorii nu au existat
în Transnistria etc. Unde sunt evreii uci'i de romani?!… Câ!iva din-
tre „istoricii evrei“ prezen!i au t"cut, încurca!i de întrebarea mea.
Dar unul nu s-a sfiit sa dea acest r"spuns: „pe mul!i i-au mâncat
câinii!“ Exact a'a! Acesta este nivelul de seriozitate al argument"rii
holocaustului din Transnistria. 

Florin Croitoru 05.01.2010 at 5:11 pm 
Dan Scarlat , care adev"r istoric a fost pronun!at $i de cine? Pe

ce baz"? Ce dovezi sînt? Cînd? Dup" 1990? Cam mult a durat s" fie
descoperit de Wiesel, speculantul care a pierdut 10 milioane la
banca lui Mado(. Adev"rul istoric nu este stabilit cu martori oculari.
Chiar a$ vrea s" aud sau s" v"d declara!ia scris" a unui asemenea
martor.s" scrie el acolo c" a v"zut peste 300.000 de oameni uci$i.Eu
m" îndoiesc c" s-ar putea recons#tui evenimentele din decembrie
1989 pe baz" de martori oculari. Ca s" ne amin#m de trecut trebuie
s" îl cunoa$tm , dar nu din surse mincinoase gen Comisia Wiesel.
Metehne din acestea au to!i,nu numai românii.Nu m-am refeerit la
popoare ci la istorici, pt c" popoarele nu scriu istorie, de fapt nu scriu
mai nimic. Cum de au descoperit unii istorici,jurnali$#, speculan!i
evrei dup" 1990 un holocaust în România ? Nici ei $i nici nimeni
altcineva nu a vorbit despre asta pîn" atunci.Statul israelian nu zice
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nici acum nimic dar zice pre!edintele evreu al României care "ine
hangul unei comisii formate din par#culari evrei. Ce este ,d-le, fals
din ceea ce a scris dl profesor Coja ? concret, nu afirma"ii generale.
Georgia , nu se poate s$ ne asum$m noi ni!te fapte comise de al"ii,
adic$ deportarea etnicilor evrei a fost o fapt$ ordonat$ de guvernul
Antonescu.Cum s$ ne-o asum$m noi !i s$ pl$#m pt ea? Hai s$ ne
asum$m !i faptele comise de Ceau!escu,Dej, guvernele post-de-
cembriste. E doar acela!i principiu, nu?  

Au fost deporta"i evrei intra"i clandes#n în "ar$ cu prec$dere.
Evreii cet$"eni români nici nu au fost deporta"i !i nici pe front nu au
fost trimi!i cum ar fi fost normal. (…)Nu avem s$ le recunoa!tem
nimic evreilor !!Ne-au acuzat de lucruri grave.O ga!c$ de parazi"i
!i mincino!i profesioni!# s-a repezit asupra României ca vulturii la
cadavru , sus"inut$ fiind de pre!edin"ii tr$d$tori Iliescu,Constan#-
nescu,B$sescu (to"i trei figureaz$ pe lista cu evrei f$cut$ de
Bivolaru), coloana a 5-a evreiasc$ care are ca scop aservirea
cet$"enilor acestei "$ri !i preluarea total$ a bog$"iei na"ionale. S$
aduc$ dovezi !i s$ mearg$ în%i cu ele la Haga, c$ !i a!a sînt pre#ni
cu americanii iar tribunalul acela func"ioneaz$ cu bani americani.  

Vina nu este colec#v$. Dac$ ei vor s$ nu se "in$ seam$ de acest
principiu atunci trebuie s$ pl$teasc$ pt Cristos.Nu merge pt noi cu
o m$sur$ !i pt ei cu alta.  

Acum ca niciodat$ trebuie sus"inut parlamentul bicameral pt ca
pre!edintele evreu al României, B$sescu, coad$ de topor al impe-
rialismului iudeo-yankeu, s$ nu mai poat$ face r$u cet$"enilor .  

Celelalte state de ex Ungaria nici nu discut$ cu scursuri ca Wiesel
sau cu otrepe ca Tisime"ki (cred c$ pre!edintele Ungariei este un-
gur),dar pre!edin"ii evrei ai României le cîn$ în strun$.  

Sper s$ nu-l mai v$d pe evreul Ben_Gal pe aici, un mincinos no-
toriu care a scris pe forumul lui Pruteanu c$ el a fost internat la
Auschwitz !i c$ a lucrat la arderea trupurilor evreilor gaza"i. Dup$
cîteva întreb$ri precise de ale mele nu mai !#a pe unde s$ scoat$
c$ma!a.  

Florin Croitoru 11.09.2009 at 6:27 pm 

Hopaaaa….,ben_gal a aterizat !i pe aici.Mo!ule , tu e!# specialist
s$ eludezi un subiect.Cred c$ m$ mai "ii minte de pe forumul lui
George Pruteanu.Iaca !i eu sînt foarte sup$rat pe evreii care cer
desp$gubiri.De ce s$ cear$?Mai ales de ce s$ cer$ desp$gubiri pt
vic#me care nu au existat.E dovedit c$ la Abatorul din Bucure!# nu
legionarii au ucis evrei ci militarii români au adus legionari
împu!ca"i de ei.2) P$i,sigur c$ nu a fost cine !#e ce în Transnis-
tria.Majoritatea evreilor nu a murit, ci s-a întors în România.3) Ia
cite!te m$t$lu"$ în Dex ce e aia pogrom: „POGRÓM, pogromuri, s.n.
Ucidere în mas$ a membrilor unui grup na"ional minoritar,
organizat$ de elemente na"ionaliste, &ovine. – Din rus. pogrom.“
Care sînt elementele acelea na"ionaliste care au ucis evrei la Ia!i în
1941? Acolo au ac"ionat trupe ale guvernului de atunci nicidecum
unele elemente, deci ac"iunea aceea nici nu poate fi numit$
pogrom.E adev$rat c$ la Ia!i au fost uci!i evrei,dar nu zeci de mii
ci cîteva sute.Comisia nelegal$ Wiesel creeat$ de Pre!edintele
B$sescu avanseaz$ cifra uluitoare scoas$ din burt$ de 400.000 de
evrei uci!i de români în #mpul r$zboiului.Nu prezint$ nici un fel de
dovezi ci numai afirma"ii mincinoase.Nu se pot pl$# desp$gubiri pe
a!a ceva.Iar dl Base o s$ r$spund$ într-o zi pentru desp$gubirile

pl$#te Israelului (pîn$ acum a dat 400.000.000 de euro; !#i tu, c$
a scis asta în presa din Israel) f$r$ s$ existe o cerere expres$ din
partea acestui stat.Vre"i desp$gubiri? S$ fac$ Israelul cerere,
mergem la Tribunalul Interna"ional !i acolo s$ aduc$ dovezi.Numai
în urma unei hot$rîri judec$tore!# se pot pl$# desp$gubiri.4)Nu !#i
de ce au plecat evreii din România în #mpul regimului comunist?Pt
c$ au v$zut c$ nu e bine !i pt c$ au în"eles c$ nici pe viitor în acest
regim nu va fi bine.Vreo 500.000 au plecat.Acum de ce unii evrei au
cump$rat propriet$"i în România ? Se l$uda Perez c$ evreii cump$r$
România !i Polonia.Nu spune ce ,cît !i la ce pre" a fost cump$rat.“  

!Declara!ia lui Sabin M"nuil" 
(30 ianuarie 2008, ioncoja.ro)

„Not! explica"v!: Documentul de mai sus se afl! în arhiva

Comitetului Na#ional Român $i ne-a parvenit de la dl Sergiu Aurel

Marinescu, cunoscutul istoric $i publicist din Statele Unite, care î$i
asum! conformitatea cu documentul original. Domnia sa a f!cut $i
sublinierile din text, la care a ad!ugat urm!torul comentariu, cu "-

tlul de „Concluzii: 

1. Mare$alul Antonescu a fost executat la Jilava în 1946 $i nici o

organiza#ie evreiasac! nu a ar!tat acest aspect la proces – anume

nu numai c! nu a aprobat deportarea evreilor din România în Ger-

mania, dar a $i acceptat s! salveze mii de evrei fugi#i din Ungaria. 

2. Din miile de evrei care au trecut clandes"n în România

salvându-li-se via#a, nici unul nu a declarat vreodat! adev!rul în

leg!tur! cu salvarea lor de c!tre Mare$alul Antonescu. 

3. Prin contrast, Ungaria care a deportat în Germania peste

500.000 de evrei este scu"t! de califica"vul „holocaust maghiar“,

iar Elie Wiesel se ocup! numai de „holocaustul românesc“ $i
împreun! cu R.Ioanid $i al#ii au fabricat $i suma vic"melor evreie$"
din România, la 400.000-600.000. 

4. Iuliu Maniu a murit în închisoarea Sighet, îngropat într-un loc

necunoscut. 

5. %i as&el adev!rul a fost ascuns sau escamotat. Facem cunos-

cut acest document în credin#a c! va servi „Comisiei pentru studiul

Holocaustului din România $i va fi predat la cursurile de studiul

holocaustului recent introduse în $coli a$a cum în ches"unea

deport!rilor evreilor din Basarabia, Bucovina, Dorohoi s! se

studieze nu numai efectele acestor deport!ri, dar $i cauzele care le-

au generat.“ 

La acest ar"col a fost aprobat 'i urm!torul comentariu 

(30 ianuarie 2008): 

„Dinu Emil 22.05.2008 at 7:32 pm 

Au fost crime comise impotriva evreilor, izolat, de catre legionari,
dar nu aorganizate de statul roman. Nici unevreu din România nu
a fost trimis în Germania. Din Ungaria !i Transilvania ocupata de
hortys# au fost trimisi în lagarele din Germania 500.000. de evrei.
!i totusi Ungaria nu e acuzata de holocaust. Horty nu a fost con-
damnat !i a trait bine mersi ani buni dupa razboi.Socrate03.05.2008
at 10:23 amCeea ce afirma individa Berzintu sunt neadevaruri
crunte. Oricum evreii au fost ajuta# de maresalul Antonescu pentru
a scapa de prigoana hitlerista, dar ei au pla#t cu crime !i ura
aceasta bunavointa! Tatal meu a fost cadru CFR în sta#a Vapniarka
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unde se afla !i lagarul de evrei. Le transmitea în tara scrisorile !i le
inapoia din România medicamente !i bani. Traiau mult mai bine

decit ostasii romani de pe front! La retragerea armatei romane din

1940 !i apoi din 1944 evreii basarabeni turnau apa cloco"ta !i
chiar smoala topita, de la ferestre, peste ostasii romani haitui" de

rusi. De asemenea ii impuscau !i le furau hainele !i bunurile. Astea

nu sunt crime? Pogromuri?  

Rusine pentru na"a aceasta (de evrei vorbesc)! Holocaustul im-

potriva lor a fost un efect! De ce nu cercetam cauza care a generat

efectul?!?Socrate – cetatean roman care ii este teama de

razbunarea criminalilor evrei – 3 mai 2008“. 

!„Istorie cu jumata! de masura la ICR New York“
(1 iunie 2008, ioncoja.ro) 

„S!mate domnule editor Grigore L. CULIAN, 
Ma numesc Robert Horvath, sunt de profesie cineast, absolvent

al Ins!tutului de Arta Teatrala "i Cinematografica Bucures! (IATC)
"i am lucrat la multe studiouri din România, indeosebi la Televiz-
iunea Romana. Actualmente, imi con!nui ac!vitatea la studioul
meu de film, „Kiro Studio Interna!onal“, cu sedii în Manha#an
(New York) "i Tokio. Sunt cunoscut, de asemenea, în calitate de gra-
fician, ilustrator "i pictor. 

In data de 20 mar!e 2008 a avut loc, la Ins!tutul Cultural Roman
din New York, un eveniment dedicat special Holocaustului din
România din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial. La aceasta
manifestare a par!cipat "i o delega!e din România, remarcandu-
se prezenta d-lui general Mihai Ionescu, directorul Muzeului Holo-
caustului din Bucures!. Pentru ca adevarul istoric a fost prezentat
unilateral "i subiec!v, am avut o interven!e pe care, în cazul ca o
considera! per!nenta, va rog sa o publica! în ziarul Dvs. Redau mai
jos interven!a mea de la acest eveniment. Cuvintele sunt traduse
din limba engleza, deoarece la ICR din New York este inca interzisa
folosirea limbii romane! 

Doamnelor "i Domnilor, Deoarece v-a! referit în expunerea
Dvs. la necesitatea ca genera!ile viitoare sa afle adevarul despre
tragedia Holocaustului "i pentru ca astazi copiii invata la scoala ca
romanii sunt vinova! de genocid, as vrea ca ei sa afle "i faptul ca
romanii au fost aceia care au salvat intreaga popula!e evreiasca de
pe teritoriul actual al Romaniei. Asistam la un fapt poate unic în is-
toria celui de al Doilea Razboi Mondial, anume acela ca un om s-a
opus presiunii germane, salvand mai mult de jumatate milion de
oameni de la pieire. Acest miracol românesc se datoreaza în primul
rand pozi!ei intransigente "i plina de curaj a maresalului Ion An-
tonescu. în al doilea rand, mai trebuie !nut cont "i de caracterul
specific al societa!i romanes! din perioada respec!va. Ma refer aici
la Ion Bra!anu, Iuliu Maniu, la par!dele istorice, la Regina Elena,
la Dr. Lupu, la Patriarhul Nicodim, la Mitropolitul Balan, la intreaga
Biserica Ortodoxa Romana "i la mul! al!i care au pus umarul la sal-
varea evreilor. Cred insa ca factorul principal il reprezinta mental-
itatea, psihologia "i omenia romanilor. 

Care sunt faptele istorice? Dupa inceperea razboiului, se desfa-
soara foarte rapid opera!unile militare în Basarabia "i Bucovina de
Nord, unde este masacrata popula!a evreiasca "i unde fortele ro-
manes! coopereaza cu cele ale germanilor. în curand, în spatele

frontului, apar comandourile germane specializate în opera!i de
„cura!re“ si, paralel, incep deportari de familii intregi din popula-
!a evreiasca, dincolo de Nistru, în Transnistria. Pentru mine,
moartea chiar "i numai a unui singur om nevinovat reprezinta o
tragedie, dar trebuie sa iau în considera!e "i sta!s!ca. 

Pentru ca subiectul este foarte controversat, las la aprecierea au-
dientei sa deduca adevarul – din diferite surse. Una dintre ele ar fi
„Enciclopedia Iudaica“, o lucrare de referinta, în care se men-
!oneaza cifra de 40.000 de mor!, plasand România pe locul 10, ca
vinova!e, în !mp ce raportul Dvs., al Comisiei, se refera la 420.000
de vic!me, România ajungand pe locul 2, imediat dupa Germania.
Tinand seama de paritatea popula!ei, România devine, nici mai
mult, nici mai pu!n, prima „Killing-machine“ din istoria celui de al
Doilea Razboi Mondial! 

In aritme!ca Comisiei se adauga "i Ardealul de Nord, acolo
unde popula!a evreiasca a fost decimata, numai ca, atunci,
Ardealul de Nord se afla sub controlul maghiar. Dumneavoastra mai
trece! cu vederea "i alte fapte: ca to! barba!i evrei în putere au
fost incadra! în Armata Rosie, ca o mare parte din popula!e a fugit
în interiorul Rusiei "i ca foarte mul! evrei au murit de moarte nat-
urala sau de boli contagioase (!fos), de care a suferit intreaga
popula!e, inclusiv Armata Romana. 

Responsabilitatea Guvernului Romaniei în aceste evenimente
este mare, dar nu este greu sa fie separata de responsabilitatea ger-
manilor. 

Ma voi ocupa în con!nuare de momentul crucial, anul 1942,
care este sters cu buretele sau distorsionat ca semnifica!e istorica.
Mihai Antonescu, Ministrul de Externe, se intalneste cu Hitler, în
acea toamna, "i ii comunica hotararea de a nu-i preda pe evreii din
Regatul Romaniei. Vreau sa va mai amintesc, domnule general
Mihai Ionescu, doua documente semnifica!ve, pe care sper "i cred
ca le cunoaste!: la o saptamana de la aceasta intalnire istorica, Ion
Antonescu declara, intr-o sedinta a Consiliului de Ministri: „Nu voi
face jocul rasist al germanilor "i ii voi slava pe to! evreii mei“; dupa
alte doua saptamani, la o alta sedinta a Consiliului de Ministri, Ion
Antonescu declara: „Eu mi-am dat cuvantul sa asigur viata "i lib-
ertatea evreilor "i ma voi !ne de cuvant“. Toamna lui 1942
pecetluieste pentru totdeauna salvarea unei intregi popula!i de la
moarte, condamnata la „solu!a finala“ de catre Hitler. 

Ma voi referi acum la Raportul Comisiei Holocaustului, lucrare
unde o reala tragedie este folosita pentru anumite interese poli!ce.
în 2002, Guvernul Romaniei, bazandu-se pe documentele Arhivei
Na!onale "i în conjunc!e cu toate documentele primite de la
Muzeul Holocaustului din Washington, DC, decreteaza, fara
echivoc, ca pe teritoriul Romaniei nu a avut loc Holocaustul. La mai
pu!n de doi ani, insa, Guvernul Romaniei isi schimba pozi!a, infi-
intand o Comisie care, bazandu-se pe exact aceleasi documente,
decreteaza ca în România a avut loc un genocid de propor!i in-
imaginabile. Comentariile sunt de prisos! 

Vreau sa mai spun asistentei ca Raportul Wiesel de cercetare a
crimelor Holocaustului reprezinta un atac fara precedent la adresa
demnita!i romanilor. în concluzia raportului se spune: „Romanii
sunt vinova! de genocid, chiar daca în anumite regiuni au supravi-
etuit evrei“. Inainte de a intra în fondul problemei, doresc sa mai
remarc ca „anumite regiuni“ reprezinta, de fapt, România de baza,
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România esen!ala, adica în actualele ei granite. Raportul arunca o

vina colec!va, acuzand de genocid intreaga popula!e romaneasca.

Aceasta idee de vina colec!va apar!ne ideologiei fasciste si/sau co-

muniste, aruncand vina – reala sau imaginara - 

catorva asupra unei intregi colec!vita! na!onale, rasiale sau so-

ciale. Iar o vina colec!va nu are ce cauta în discursul unei democ-

ra!i! Se merge atat de departe incat se spune ca majoritatea pop-

ula!ei romanes! a sprijinit Holacaustul! 

Ma intreb: oare cum a fost posibil asa ceva, cand faptele din Bu-

covina "i Basarabia au fost foarte pu!n cunoscute de popula!e. Eu

personal am plecat la 32 de ani din România "i nu am auzit nicio-

data despre aceste evenimente. România este prezentata în acest

material ca o tara fascizata "i complet rasista. As vrea sa-i amintesc

domnului general "i cercetator istoric faptul ca fascismul a fost lichi-

dat în România cu ocazia rebeliunii legionare. Fragmentul care m-

a intrigat profund este urmatorul: „Holocausul isi are radacini

adanci în istoria "i cultura romana“! Aceasta constatare aduce un

atac frontal Istoriei Romaniei "i nu scapa de aceasta decapitare

niciun om poli!c, niciun par!d istoric, niciun moment al istoriei "i
nici al monarhiei. Deci, Istoria Romaniei este prezentata de Comisie

în primul rand ca o istorie a an!semi!smului. Acelasi tratament i

se aplica insa "i Culturii Romanes!. 

Nu scapa de „aten!a“ noii inchizi!i nicio personalitate culturala,

de la Alecsandri, Eminescu, Kogalniceanu, Hajdeu, Slavici etc., iar

în epoca moderna nu scapa nici Emil Cioran, Noica, Mircea Eliade.

Asadar, în opinia Comisiei, Cultura Romaneasca nu este importanta

prin valentele sale universale, ci numai prin caracterul ei rasist "i an-

!semit. Cu alte cuvinte, Mihai Eminescu "i ceilal! piloni ai Culturii

Romanes! sunt, nici mai mult, nici mai pu!n, vinova! pentru

cauzarea Holocaustului. Cruci!-va, doamnelor "i domnilor, cruci!-

va, domnule general!. 

Concluzia acestei Comisii a dat o unda verde unei adevarate

„vanatori de vrajitoare“, avand ca vic!ma cultura "i limba na!on-

ala. Aten!a este în primul rand indreptata asupra lui Mihai Emi-

nescu "i a lui Mircea Eliade, fiind orchestrata din birourile presed-

intelui Ins!tutului Cultural Roman (ICR), d-l Horia Roman

Patapievici. 

Avand la dispozi!e un buget de cateva milioane de dolari, avand

sub control edituri "i reviste culturale, el "i ciracii sai au pornit un

atac delirant indreptat impotriva a tot ce este românesc. D-l Pat-

apievici spune în clar: „Eminescu, ca poet na!onal, "i intreaga cul-

tura na!onala nu-si au locul sub zodia interna!onalismului“. Sau:

„Daca vre! sa intra! în Europa, trebuie sa va debarasa! de Emi-

nescu“. Daca nu crede!, ma voi referi la seara dedicata „Lucea-

farului poeziei romanes!“, desfasurata la Consulatul General al

Romaniei din New York "i boicotata de Ins!tutul Cultural Roman

New York, condus de d-na Corina #uteu, ai carui angaja! nu au avut

decat curiozitatea de „a baga capul“ la acest eveniment care a du-

rat 6 sau 7 ore. 

Aceasta manifestare a avut loc prin bunavointa Consulului Gen-

eral al Romaniei la New York, d-l Pietro Lucian Pavoni, caruia tre-

buie sa-i exprimam sincera gra!tudine. Nu pot sa nu adaug faptul

ca nu mi se permite (de doi ani!) sa par!cip la ac!vita!le ICR New

York, deoarece am cerut sa se vorbeasca "i romaneste la manifes-

tarile organizate de Ins!tut (pentru par!ciparea din aceasta seara,

a trebuit sa mi se dea o derogare speciala de la Washington!). 

Vreau sa mai adresez cateva cuvinte doamnelor "i domnilor din

spatele meu, care striga, cu inversunare, sa nu fiu lasat sa mai

vorbesc "i sa fiu dat afara! Daca Dvs. mai sunte! azi în viata,

aceasta i se datoreaza maresalului Ion Antonescu "i – în primul rand

– omeniei romanilor. Este greu pentru mine sa inteleg cum mul!
romani accepta orice compromis, inclusiv acest raport degradant.

La fel, nu pot sa inteleg cum mul! evrei, în loc sa fie recunoscatori

"i sa le arate gra!tudine celor care le-au salvat viata, stau "i
asteapta sa le mai dea inca o palma. Un adevar spus doar pe ju-

matate seamana cu o minciuna. Pe fundalul unei tragedii ade-

varate, asistam aici la un atac fara precedent la adresa Istoriei "i Cul-

turii Romanes!. Daca vrem sa ne recas!gam demnitatea, trebuie

sa spunem adevarul intreg. Va multumesc pentru rabdarea "i aten-

!a Dumneavoastra. Robert Horvath, New York, 28 Mar!e 2008“. 

!„Sunt altauri de dl. Robert Horvath“ 

(1 iunie 2008, ioncoja.ro) 

„Zilele trecute mi-a ajuns sub ochi textul unui ar!col publicat de

dl Robert Horvath în revista „New York Magazin“, ar!col care a!nge

un subiect asupra caruia deseori m-am oprit "i eu în ul!mii ani:

Holocaustul, asa zisul Holocaust din România.(...)  

Îmi îngadui sa-! amintesc un sfat pe care eu "i colegii mei pro-

fesori la Universitatea Bucures! l-am dat studen!lor de fiecare data

când s-a ivit ocazia: lua! aminte la opiniile care le contrazic pe ale

voastre, cerceta!-le cu aten!e, sine ira et studio, cum ne îndeamna

an!cii nostri strabuni, de la care ne-a ramas "i regula lui audiatur

et altera pars. Cred ca în incinta Ins!tului aceste reguli ramân val-

abile, iar altera pars are drepturi imprescrip!bile de a-si face auzita

vocea. De data aceasta este vorba de vocea d-lui Robert Horvath,

de care nu am avut cunos!nta pâna nu am ci!t textul amin!t. Un

text suficient de bine argumentat pentru a atrage aten!a ca ade-

varul s-ar putea sa fie altul decât cel pe care îl sus!n istoricii holo-

caus!zan!. „S-ar putea“, am zis. Nu !n sa adaug acum alte argu-

mente la cele invocate de d-l Horvath, dar un lucru as vrea sa-l

cunos! bine "i sa meditezi asupra lui: pozi!a mea, de contestare a

celor care sus!n ca în România pe vremea Maresalului Ion An-

tonescu a func!onat o poli!ca de exterminare a evreilor, se spri-

jina "i pe marturia personala pe care am primit-o de la cel care atât

mie cât "i parin!lor dumitale ne-a fost profesor "i mare binefaca-

tor: ALEXANDRU GRAUR. În !mpul razboiului, marele profesor a lu-

crat în cadrul Centralei Evreilor, ca profesor "i inspector, în sis-

temul de învatamant de sine statator pe care comunitatea

evreiasca din România "i l-a organizat cu sprijinul nemijlocit al au-

torita!lor antonesciene. Nu este adevarat, cum sus!n ac!vis!i

minciunii, cum ca pe vremea lui Antonescu evreii au fost da! afara

din scoli si, deci, se întelege, au ramas nescoli!! Nici vorba! S-au în-

fiintat sute de scoli pentru copiii evrei, cu profesori evrei, inclusiv

un sistem complet de învatamînt superior! De ce s-a procedat

asa? Aceasta este alta poveste, o pot spune, dar ne-ar lua prea mult

!mp. Alte detalii le po! gasi în textul pe care îl atasez, scris cu ani

în urma despre contribu!a decisiva pe care a avut-o Alexandru

Graur în orientarea mea ca nega!onist al Holocaustului pus pe

seama românilor. Bucura-te, s!mata Corina Suteu, acest Holo-
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caust nu a existat, depune marturie, în acest sens, marele Alexan-
dru Graur!Mai mult, îmi îngadui un sfat: sa le ceri !i parin"lor du-
mitale parerea în aceasta ches"une. Întreaba-i ce s"u dansii despre
asasinarea a sute de mii de evrei în România si, mai ales, întreaba-
i cât de mult se poate merge „pe mâna lui Alexandru Graur“, care,
daca iei în serios ce spune unul sau altul dintre ren"erii Holocaus-
tului inventat, ar trebui declarat colaborator la poli"ca Maresalu-
luii Ion Antonescu, de genocid an"semit. Da! Alexandru Graur,
alaturi de Nandor Gingold !i de al" evrei emblema"ci, a fost un co-
laborator al lui Ion Antonescu, numai ca poli"ca acestuia nu a fost
de genocid, ci, asa cum a spus-o raspicat !i d-l Robert Horvath, a
fost o poli"ca de salvare a evreilor, poli"ca cu atât mai meritorie cu
cât ea a fost dusa împotriva cursului european general !i împotriva
presiunilor Berlinului. 

Nu insist !i ma întorc la punctul de plecare: textul din „New York
Magazin“. Nu s"u ce sa cred despre interdic"a de a se vorbi
româneste la reuniunile Ins"tului Cultural Român… Pur !i simplu,
nu-mi vine sa cred ca dumneata, Corina Suteu, ai putea patrona
asemenea regula. Aici parca nu-mi mai vine sa-l cred pe d-l Hor-
vath, sper sa fie vorba de o neîntelegere, altminteri nu mai pricep
nimic… Trec !i peste celelalte detalii, pentru a reveni la miezul
problemei: ce facem cu adevarul? Îl lasam mai departe ca pe un
monopol intangibil al unor indivizi de teapa „generalului“ Ionescu
(si nu mai s"u cum, o nulitate patenta în materie de istorie !i
moralitate profesionala), Ellie Wiesel, Radu Ioanid, Vladimir
Tismaneanu, indivizi dovedi" ca mincinosi !i sperjuri, sau "nem
seama !i de marturia unor oameni impecabili sub toate aspectele
precum Alexandru Graur, Raoul Sorban, Wilhelm Filderman etc.
Sau, pusa întrebarea mai prac"c, ce facem? Ne alaturam sau nu
la ac"unea d-lui Robert Horvath? Iar când spun ac"une ma gân-
desc ca dumnealui, d-l Horvath cunoaste proverbul „nu mor caii
când vor câinii“, ca va persevera pe drumul cautarii !i afirmarii ade-
varului.(...)Tuturor, români !i evrei, acelasi îndemn: fi" alaturi de
cauza adevarului !i de cei ce se dedica adevarului. Nu poate exista
mo"v mai demn de solidarizare, de fraternizare. Doamne, ajuta!
Prof. univ. dr. Ion COJA Bucures", 28 aprilie 2008“. 

!„APEL la MEMORIAL“ 

(8 octombrie 2008, ioncoja.ro)

„C#tre Pre!edintele României 
Primul Ministru al României 
Pre!edintele Senatului 
Pre!edintele Camerei Deputa$ilor 
Pre!edin$ii par"delor parlamentare 
Primarul General al Bucure!"ului 
Domnilor, 
Ru!inoasa Ordonan$# nr 31/2002 prin care s-a produs

recunoa!terea oficial# a unui pre"ns holocaust s#vâr!it de români
împotriva evreilor este opera celui mai corupt prim ministru din is-
toria României. (...) La vremea respec"v# noi, Uniunea Vatra
Româneasc#, precum !i alte voci ale opiniei publice, din %ar# !i din
str#in#tate, am protestat cu toate mijlocele de care dispunem,
denun$ând acest comportament sinonim cu tr#darea de %ar#. Am
protestat deoarece avem toate dovezile necesare pentru a respinge

odioasa acuza$ie de genocid !i holocaust adus# p#rin$ilor no!tri. 
Din p#cate, lucrurile nu s-au aprit aici !i azi asist#m la o nou# es-

caladare a minciunii, a diversiunii an"-române!". Ne referim as&el
la inten$ia de a se ridica la Bucure!" un Memorial în amin"rea
evreilor !i $iganilor vic"me ale pre"nsului genocid efectuat de gu-
vernul ION ANTONESCU. În realitate, ceea ce s-a întâmplat cu
evreii !i $iganii deporta$i de Antonescu dincolo de Nistru nu a fost
un genocid, ci un gest de legi"m# ap#rare al autorit#$ilor, care s-
au v#zut confruntate, în plin r#zboi, cu comportamentul lipsit de
loialitate al unor evrei !i $igani, dovedi$i sau cunoscu$i ori suspecta$i
a fi agen$i ai URSS. (...) 

Fiind dificil# iden"ficarea în persoan# a criminalilor, iar comu-
nitatea evreiasc# declarându-se incapabil# s#-!i dea concursul la
descoperirea vinova$ilor, Ion Antonescu a decis str#mutarea tuturor
evreilor din Basarabia !i Bucovina, vinova$i sau nevinova$i, într-un
spa$iu în care s# poat# fi supraveghea$i !i împiedica$i ca vreunii din-
tre ei s# mai comit# !i alte acte criminale, de diversiune an"-
românesc#. Aceast# m#sur# nu poate fi catalogat# drept genocid
sau holocaust. Ea este prac"cat# chiar !i în zilele noastre de statul
Israel. Cu o jus"ficare mult mai slab# decât cea invocat# de guver-
nul mare!alului Ion Antonescu. (...)  

As&el c# ideea de a ridica un Memorial, un memorial închinat
evreilor !i $iganilor vic"me ale „genocidului“ antonescian, este cu
totul contrar# adev#rului istoric. Printr-un as&el de Memorial ar
înseamna s# omagiem lipsa de loialitate fa$# de statul român, s# cin-
s"m crimele s#vâr!ite împotriva poporului român! Cu atât mai mult
la Bucure!" nu are cum s# se mo"veze un asemnea Memorial. Din
Bucure!" au fost deporta$i circa 300 de evrei, cunoscu$i de Siguran$a
statului ca agen$i sovie"ci sau britanici, dintre care la sfâr!itul
r#zboiului aproape to$i, vreo 290, erau în via$#. Chiar admi$ând c#
au dreptate cei care clameaz# pe tema unui holocaust „românesc“,
memorialul acestuia nu poate fi în#l$at decât acolo unde s-a produs.
Adic# nic#ieri propriu zis!… Nici m#car în Transnistria! 

Drept care ne permitem ca, în numele adev#rului !i în numele
poporului român, s# v# cerem, dumneavoastr#, domnilor înal$i
demnitari, !i întregii clase poli"ce, v# cerem s# pune$i cap#t aces-
tei a"tudini de nep#sare !i indolen$# poli"c# !i s# stopa$i orice
ini$ia"v# menit# s# escaladeze !i s# supraliciteze neadev#rul pe
care l-a$i oficializat prin Ordonan$a ru!inii! Organiza$i, oameni buni,
o dezbatere !"in$ific# serioas# pe tema acestui holocaust, lua$i
aminte la cei care cri"c# !i resping raportul comisiei Wiesel !i, dac#
vre$i s# v# ar#ta$i filo-semi"smul dumneavoastr#, încerca$i s#
în$elege$i c# cei mai interesa$i în stabilirea cât mai grabnic# a
adev#rului despre Holocaust sunt evreii în!i!i! Adev#rul nu poate fi
an"semit! Teama de a fi taxat an"-semit nu poate jus"fica minciuna! 

Ideea nefericit# de a ridica în România un memorial al Holo-
caustului ne oblig# s# v# reamin"m ori s# aducem la cuno!"n$a tu-
turor o situa$ie cu totul anormal#, de-a dreptul comic#, hilar#,
dac# n-ar fi nespus de nepl#cut# !i de ru!inoas#, pe care pân# acum
ne-am jenat s# o discut#m, c#ci ne încearc# acel ciudat sen"ment
când $i se face ru!ine de ru!inea altuia. Mai exact spus $i se face
ru!ine de neru!inarea Celuilalt: România g#zduie!te deja câteva
memoriale ale holocaustului, Memoriale ale ves"tului s#pun „din
gr#sime pur# de evrei“, ridicate în memoria celor 900.000 de evrei
transforma$i de Hitler în s#pun. Aceste Memoriale, mostre penibile
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ale isteriei !i schizofreniei holocaus"zante, ne oblig# s# fim mai
circumspec$i cu alte ini$ia"ve similare. Înainte de a ridica alte
Memoriale ale holocaustului – de care avem mo"ve s# ne temem
c# ar putea fi la fel de mincinoase ca !i Memorialele s#punului, cred
c# ar trebui s# trecem urgent la demolarea celor existente: înc# din
anii ’70 exper$ii evrei din Israel au stabilit c#, din fericire, a!a zisul
s#pun fabricat de germani din trupuri de evrei, s#pun expus prin
toate muzeele lumii ca moa!te sfinte evreie!", este un s#pun cu to-
tul benign, ca tot s#punul din lume… Niciodat# germanii sau
altcineva nu au produs s#pun folosind ca materie prim# fiin$a
uman#!… Necum cadavrele unor evrei. (900.000 de evrei, conform
tezei „oficiale“, lansat# de Simon Wiesental!…) 

Aceast# dezmin$ire – repet: venit# de la autorit#$ile academice din
Israel !i SUA, nu a împiedicat autorit#$ile române!" ca, la solicitarea
unor lideri evrei bezme"ci, s# aprobe ridicarea câtorva „memoriale“
în amin"rea evreilor transforma$i în s#pun… Neru!inare sau neb-
unie? Ce a fost în capul autorit#$ilor române!"? %i, mai ales, între-
barea cea mai legi"m#: pentru care ra$iune de stat mai sunt înc# în
picioare aceste edificii tembele, închinate unor fantoma"ci evrei
transforma$i în s#pun de ni!te nem$i !i mai fantoma"ci?!… 

Oare nu v# este team#, domnilor mai sus pomeni$i, c#, prin ridi-
carea la Bucure!" a unui memorial al holocaustului, prin îng#duin$a
dumneavoastr# fa$# de aceast# ini$ia"v#, nu v# deosebi$i prin
nimic de nerozii !i netrebnicii care au imaginat !i construit acele stu-
pide Memoriale ale s#punului, Memoriale propriu zis ale
imbecilit#$ii iudeo-valahe?! 

Vor „evreii“ !i slugile lor din România înc# un memorial al Holo-
caustului, la Bucure!", în inima României? Nimeni nu-i poate opri
s# cear# !i luna de pe cer. Dar o asemenea cerere, pentru a fi luat#
cât de cât în serios, trebuie precedat# de (1) demolarea
caraghioaselor !i ridiculelor „Memoriale ale s#punului“, care s-au
dovedit a fi întru totul mincinoase, (2) prezentarea oficial#,
solemn#, de scuze în fa$a poporului român pentru aceste
construc$ii care au pâng#rit propriu zis p#mântul României !i (3)
prezentarea tuturor garan$iilor c# memorialul holocaustului, pl#nuit
a se ridica la Bucure!", corespunde adev#rului istoric! C# nu este
o f#c#tur# la fel de odioas# !i de stupid# ca !i însemnele publice
închinate ves"tului s#pun! 

Dar mai presus de orice, un Memorial al suferin$elor evreie!"
pricinuite de români trebuie ridicat numai dup# ce se va în#l$a mai
întâi Memorialul Românilor care au suferit de pe urma evreilor, c#ci
nu au fost pu$ini ace!" români, cum nu au fost pu$ini nici evreii care
s-au dedat sistema"c la crime împotriva românilor, a statului !i a
neamului românesc. Nu avem nimic împotriv# ca un asemenea Me-
morial s# se ridice la Tel Aviv! 

O men$iune special# pentru Primarul general al Capitalei: a$i
promis aleg#torilor c# ve$i guverna Bucure!"ul prin consultarea
popula$iei în problemele cele mai importante. Ave$i acum ocazia,
dar !i obliga$ia de a organiza un referendum pe tema acestui me-
morial al Holocaustului din Bucure!", cu întrebarea urm#toare
(sau alta similar#): este Bucure!"ul un loc potrivit pentru ridicarea
unui Memorial al Holocaustului închinat amin"rii evreilor !i
$iganilor persecuta$i de Ion Antonescu? 

Altminteri, noul memorial nu ar fi primul Memorial fraudulos
ridicat la Bucure!"! Ne este cunoscut# soarta celorlalte: au

disp#rut, rând pe rând, din peisajul bucure!tean. Nu ne îndoim c#
aceea!i va fi !i soarta memorialului care $ine s# consemneze în
piatr# !i aram# minciuna !i jignirea cea mai mare adus# vreodat#
Neamului Românesc. Aver"smentul nostru nu poate s# nu fie
înso$it îns# de o precizare: Ve$i da socoteal#, domnilor, pentru
aceast# netrebnicie! 

Ion Coja - în numele colegilor din Vatra Româneasc# - Bucure!",
3 octombrie 2008“. 

!„Conferinta cu tema Holocaust. 

Auditoriu exclusiv jurnalis! germani“ 

(noiembrie 2008, ioncoja.ro) 

Ion Coja a sus$inut o conferin$# despre Holocaust, potrivit
filmelor postate pe site-ul ioncoja.ro. Afirma$iile pe care le-a f#cut
sunt similare cu pozi$iile nega$ioniste anterior exprimate de Ion
Coja. Pe site este indicat &i locul conferin$ei:  Muzeul de istorie Bu-
cures". Aceasta este o ins"tu$ie public#.   

!„Cartea Neagr" ci!t" atent“, ioncoja.ro 

(18 ianuarie 2009) 

„Cartea Neagr#, scris# de evreul Mata"s Carp !i publicat# în anii
1947-48, are trei volume, dedicate, în ordine, momentelor de grea
cump#n# prin care au trecut evreii din România: guvernarea
legionar#, pogromul de la Ia!i !i deportarea în Transnistria. Cartea
Neagr# se cite!te în mare grab#. Mai exact spus, se frunz#re!te.
Este o carte …jenant#. Nu cred c# s-a g#sit cineva s-o citeasc#
atent cap-coad#. Eu, ca român !i ca om, ci"nd la aceast# carte, am
fost mereu încercat de dou# sen"mente contradictorii, iar fiecare
dintre aceste sen"mente m# zorea s# las mai repede cartea din
mân#: (1) sen"mentul ru!inii c# au putut fi s#vâr!ite crimele de-
scrise !i inventariate, !i (2) sen"mentul ru!inii c# autorul inventeaz#
aceste crime sau m#car le exagereaz# numai, cu bun# !"in$#, c#
adic# minte!(...) 

„Discordia aceasta (dintre Antonescu !i legionari) trebuia cu
orice pre$ între$inut#“, zice Mata"as Carp. Iar pre$ul a fost în primul
rând minciuna, sutele de reclama$ii împotriva legionarilor cu care
conducerea evreiasc# l-a bombardat pe General. Reclama$ii ne-
fondate, false, incorecte, dar num#rul lor mare f#cea dificil# verifi-
carea fiec#reia. Conform dictonului „calomnia$i, calomnia$i, ceva tot
r#mâne!“, !i au r#mas în arhive acele reclama$ii mincinoase pân# în
ziua de azi, când sunt interpretate ca documente istorice, dovezi ale
s#lb#"ciei legionare… La data aceea îns#, cu fiecare memoriu min-
cinos – consemneaz# Mata"as Carp, „s-a mai rupt un fir din
leg#turile !ubrede dintre General !i Mi!carea Legionar#. Conducerea
evreiasc# a con"nuat aceast# ac$iune pân# în ul"mul moment“. 

…S# ne amin"m pu$in în ce condi$ii tragice pentru România s-a
ajuns, ca unic# solu$ie poli"c# posibil#, la colaborarea dintre Gen-
eral !i Mi!carea Legionar#. Cât de mult a regretat fiecare voitor de
bine al acestui neam românesc ruptura dintre General !i "neretul
legionar! Ce !ans# mare pentru români s-a irosit atunci,
nefruc"ficat#?! Poate c# cel care a regretat cel mai mult acest
divor$ sângeros a fost Ion Antonescu însu!i. Acum afl#m cine a fost
ar"zanul acestui dezastru na$ional românesc: conducerea evreiasc#,
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din care f!cea parte "i Mata#as Carp!… Se adaug! as$el o pagin!
nou! "i nea"teptat! la inventarul crimelor "i tr!d!rilor de care de-
a lungul istoriei românii au avut parte din partea evreilor! (…M! rog,
a unor evrei, unii mai lideri!) Rebeliunea legionar! a fost a"adar
opera „conducerii evreie"#“, care a dus as$el pân! la cap!t ac%iunea
fundamental an#-româneasc! de a-l separa pe Antonescu de le-
gionari, de a-i scoate pe legionari de la guvernare "i de a-i compro-
mite prin crimele "i ororile din ianuarie 1941, crime care nu s-au pro-
dus niciodat! sau, de se vor fi s!vâr"it, nu legionarii le-au f!ptuit. 

R!mâne deci cum a spus &u%ea: Legionarii nu au omorît niciun
evreu! (...) 

Un cuvînt în plus despre documentul citat mai sus: este deosebit
de important. Nu ne mir!m c! a r!mas necunoscut pân! la data
când Teodor Wexler l-a publicat. În acest document g!sim
informa%ii "i men%iuni cu totul nea"teptate despre Transnistria, în
total! contradic%ie cu afirma%iile din Cartea Neagr!, vol.III. As$el,
la un moment dat Vasile Luca spune: „An#semi#smul nu-l comba%i
sco%ându-i pe evrei din lag!r "i punându-i în fruntea tuturor (…) Au
venit evreii din lag!r "i în scurt #mp au devenit milionari (…) nu prea
sunt evrei deporta%i în Ardeal care au r!mas în mizerie. Au devenit
arhimilionari. (…) Ap!rem noi (adic! comuni"#i – n.n.) "i punem
toate organele de conducere, "i în fruntea administra%iei – ele-
mente evreie"#. (…) 'i atunci s-a spus: Ce este aici, este un stat
evreiesc sau un stat românesc? (…) 'i ce au f!cut evreii din lag!re?
Au venit cu saci cu ruble. (s.n.) Au cump!rat ruble cu 5 lei "i le-au
vândut cu suta apoi. (…) Trebuie o lupt! serioas! împotriva ele-
mentelor fasciste evreie"#, în primul rând.“ L!s!m pentru alt!
ocazie comentariul acestui document publicat pentru prima oar!
de Teodor Wexler, un evreu care cuno"tea bine adev!rul despre
Transnistria. So%ia sa provenea din evreii deporta%i peste Nistru…
'i niciodat! nu a g!sit de cuviin%! s! reclame infernul transnistrean. 

În concluzie, Cartea Neagr!, din mo#ve greu de în%eles, la o lectur!
atent! ne ofer! suficiente date pentru a putea fi citat! în sprijinul tezei
„noastre“: conducerea evreiasc! din România a fost implicat! ca
principal actor "i beneficiar al „rebeliunii legionare“. Spun beneficiar,
c!ci a"a consider! Mata#as Carp alungarea legionarilor de la gu-
vernare, ca pe un triumf al „conducerii evreie"#“. Aveau oare ni"te mi-
noritari etnici dreptul s! se amestece atât de adânc în des#nul "i îm-
potriva intereselor fire"# ale poporului care le oferise g!zduire "i
protec%ie? Mai ales în condi%iile în care cu numai câteva luni înainte,
la cedarea Basarabiei, al%i evrei, de peste Prut, d!duser! dovad! de
cea mai dezgust!toare lips! de loialitate fa%! de statul "i de poporul
român!… A"adar, în ianuarie 1941, cu ocazia „pogromului“ de la
Bucure"#, nu evreii au fost vic#mele legionarilor, ci legionarii, "i o dat!
cu ei întreg neamul românesc, au fost vic#mele „conducerii evrie"#“! 

Un cuvînt "i despre cuvîntul pogrom, folosit atât de des cu
referin%! la evenimentele din ianuarie 1941: dup! datele oficiale, au
murit 120 de evrei, dar "i un num!r ceva mai mare de români, ma-
joritatea legionari! Au fost "i evrei r!ni%i, într-un num!r îns! mult mai
mic decît al românilor r!ni%i. Cum s! se numeasc! pogrom o con-
fruntare în urma c!reia agresorii ies cu mai multe vic#me decât cei
agresa%i?! Numai aceast! confruntare a cifrelor este suficient! pen-
tru a deduce cât de nepotrivit! "i de abuziv! este folosirea cuvîntului
pogrom. E #mpul s! renun%!m deopotriv! la termenii rebeliune
legionar! "i pogrom. Ceea ce s-a întâmplat în ianuarie 1941 a fost

cu totul altceva: a fost o diversiune an#-legionar!, an#-româneasc!,
„provocat! de du"manii neamului“. Îl citez as$el pe Horia Sima, care
a f!cut aceast! apreciere –“evenimente pe care eu le consider
provocate de du"manii neamului“, în scrisoarea adresat! generalului
Ion Antonescu în 22 ianuarie 1941. Acela"i în%eles îl d! "i „manifestul
Trifa“, chiar din primul moment al „rebeliunii“ care a debutat, pre-
cum se "#e, prin asasinarea unui maior german, „ucis mi"ele"te din
ordinul Angliei printr-un agent al Inteligence Service-ului, pe str!zile
Capitalei“. Singurul amestec legionar în acest asasinat a fost c! tot
ei au pl!#t "i pentru aceast! diversiune… 

Mai e de ad!ugat c! scoaterea de la guvernare a legionarilor s-
a f!cut cu acordul lui Hitler. Ca "i asasinarea C!pitanului, a lui Cor-
neliu Zelea Codreanu. A"adar, într-o ches#une foarte importan!:
soarta legionarilor, a celor ce organizaser! mi"carea cea mai
na%ionalist! din Europa, constat!mun acord total de vederi între
Hitler "i conducerea evreiasc! din România. Dup! „rebeliune“, o
bun! parte din conducerea legionar! s-a refugiat în Germania,
unde Hitler nu a pregetat s!-i interneze pe legionari în lag!rele de
concentrare de la Dakau, Buckenwald etc., al!turi de de%inu%i
poli#ci evrei. Cu men%iunea c! regimul de deten%ie pentru le-
gionari a fost cel mai aspru, mai ales în compara%ie cu al evreilor…
Aceast! observa%ie ne scoate îns! prea departe de capacitatea
noastr! de a controla ipotezele.“ 

!„Minunata poveste a evreului Spiegel“ 
(18 ianuarie 2009, ioncoja.ro)

„sau Cum îl pune Zaharia Coja pe Mata#as Carp la stâlpul infamiei 
Îi auzi pe unii zicând: „Au fost omorî%i "ase milioane de evrei

nevinova%i!… Dar "i unul singur s! fi fost ucis, "i crima este la fel de
mare!“ Vorbe de la care avem, deduc#v, teza reciproc!, la fel de
valabil!: Când e"# acuzat c! ai ucis "ase milioane de evrei, dac! po%i
dovedi pentru un singur evreu c! au min%it când l-au declarat
vic#m!, este suficient ca s! ai dreptul s! te îndoie"# "i de ceilal%i
evrei c! au fost într-adev!r uci"i!“ 

În numele acestui principiu voi oferi în con#nuare ci#torilor
no"tri minunata poveste a evreului Alexandru Spiegel, o voi oferi
în dou! variante, una a evreului Mata#as Carp, "i alta a românului
Ion Coja, subsemnatul de mine… 

Varianta MATATIAS o g!sim în Cartea Neagr!, vol.I, pag. 175-176.
(...) 

Nici vorb! ca vreunul dintre românii care i-au ajutat pe evrei în
anii aceia s!-"i fi pus în primejdie via%a! Nici m!car în cazul doam-
nei Agarici sau al reginei mam!! As$el c! nici un român nu ar avea
de ce s! fie declarat „drept al popoarelor“! Gestul lor era un gest
normal, de solidaritate uman!, prieteneasc!, într-o lume normal!,
într-o Românie normal!, pe care Mata#as Carp încearc! s! o fac!
uitat!, ba chiar s-o deformeze, s-o slu%easc!. 

Avem mo#ve s! devenim an#-semi%i feroci pentru aceast!
#c!lo"ie a evreului Mata#as Carp & ga"ca lor de istorici n!imi%i, dar
ne împiedic!m de alt evreu, !la da!, evreu, NICOLAE STEINHARDT!
Acesta ne-a l!sat un document despre psihologia românului, a lu-
mii române"#, în fa%a c!ruia blasfemiile din Cartea Neagr! a
nerecuno"#n%ei evreie"# î"i pierd orice valoare, nici m!car cât o
înjur!tur! nu mai conteaz!. Este vorba de eseul Secretul scrisorii
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pierdute, a c!rui publicare este azi sistema"c evitat!, prea ar intra
în contradic#ie cu toat! literatura holocaustului din România!…
Dar s! nu disper!m, nu mor caii când vor câinii! 

A$adar, nici vorb! s! fi murit atunci Alexandru Spiegel! Nici
urm! de adev!r în chinurile $i torturile la care îl supune imagina#ia
bolnav! a lui Mata"as Carp. Ce s! cred eu despre celelalte „cazuri“
relatate în Cartea Neagr!, neagr! de atâtea minciuni?!… 

Personal, de la aceast! întâmplare „de familie“ mi-am tras jus-
"ficarea pentru o anumit! abnega#ie cu care am urm!rit $i celelalte
minciuni legate de „Holocaustul din România“. Am sim#it c! dac!
cineva a aranjat a$a de bine lucrurile încât eu s! devin din
cercet!tor al evenimentelor martor, martor al "c!lo$iei lui Mata-
"as Carp, asta s-ar putea s! fie pentru mine un semn, îndem-
nându-m! s! perseverez, în niciun caz s! nu cedez sau s! o las „mai
moale“, a$a cum m-au sf!tuit atâ#ia… 

Povestea are $i o scurt! con"nuare – sau încheiere: prin 1994-95,
am aflat c! ambasadorul SUA Alfred Moses s-a declarat preocupat
s! iden"fice cât mai multe dintre acele persoane care în România
anilor 1940-44 au ajutat evrei afla#i în suferin#!. Români care ar
merita s! fie consemna#i cu toate onorurile la Muzeul Holocaustu-
lui de la Jerusalem, ca „drep#i ai popoarelor“. I-am scris evreului am-
basador al Americii în România oferindu-m! s!-i prezint mai multe
asemenea cazuri, am publicat scrisoarea, dar niciun r!spuns, nici
m!car din partea comunit!#ii evreie$", care s-ar fi putut „autose-
siza“, ba chiar ar fi trebuit s-o fac!, obligat! de propriul ei statut. M-
am hot!rît atunci, v!zând lipsa de reac#ie a celor viza#i, s! las uit!rii
aceast! întâmplare, a$a cum o l!saser! $i p!rin#ii mei. Dîn$ii nu
f!cuser! un caz din acea întâmplare pentru c! nu li se p!ruse c! era
ceva deosebit, ci dimpotriv!, se purtaser! în ordinea fireasc! a lu-
crurilor. Caz a$ fi f!cut eu $i îmi pica foarte bine, ca s! mai închid din
gurile care m! înjur! ca pe un an"-semit nenorocit ce sunt! Dar am
renun#at din lehamite, lehamitea pentru lipsa total! de recuno$"n#!
a evreilor din zilele noastre… Mi-am zis c! nu merit! asemenea evrei
s! afle adev!rul, cel atât de frumos, despre soarta evreului Alexan-
dru Spiegel, despre ce i s-a întâmplat acestuia la Hâr$ova! R!mân!
cu cel pe care l-au inventat ei!… Cu un Alexandru Spiegel pe care
evrei netrebnici prefer! s!-l $"e torturat, batjocorit, mort de frig
dup! ce a fost #inut de români toat! ziua descul# în z!pad!!…(...) 

…Ciudate mai sunt c!ile Domnului! Puteam s! le p!r!sesc de
mult $i s! r!mân! a$a cum a n!scocit Mata"as Carp mizerabila
poveste a lui Alexandru Spiegel $i toate celelalte n!scociri bolnave
prin care este urî#it! crea#ia cea mai de pre# a Crea#iei divine. Cum
s! nu te gânde$" la Diavol în asemenea clipe, c! chiar c! în slujba lui
se afl! mincino$i ca Mata"as Carp, Ilya Ehrenbourg, Simon Wiesen-
thal etc., c!rora le vine greu s! se bucure de frumuse#ea Omului, la
care se simt incapabili, funciarmente incapabili s! par"cipe, s! con-
tribuie cu ceva! S! adauge ceva! S!-i apar#in! în vreun fel… (...) 

Inchei cu o întrebare, din care am putea deduce un principiu
dup! care s! ne orient!matunci când mai consult!m o colec#ie de
documente sau de declara#ii pe care se întemeiaz! acuza#ii atât de
grave precum acuza#ia de omor, de pogrom, de genocid sau de
holocaust! Asemenea acuza#ii nu pot fi formulate decât odat! cu
probe dintre cele mai solide. Precaritatea oric!reia dintre probe
risc! s! anuleze valoarea celorlalte probe $i implicit a acuza#iilor.
Deci, întrebarea cu care ne alegem dup! ce am aflat adev!rul de-

spre Alexandru Spiegel sun! cam a$a:de câte ori trebuie prins cu
minciuna Mata"as Carp – sau oricare alt acuzator, c! s! nu mai d!m
nici doi bani pe acuza#iile lor? 

Fire$te, când înc! de la începutul C!r#ii Negre ni se spune c!
românii î$i vindeau unii altora evrei, iar o dat! cump!ra#i de #!ranii
no$tri evreii erau „t!ia#i în buc!#i pentru ca, cu sângele lor, s! se ung!
osiile c!ru#elor $.a.m.d.“ (pag. 21), dac! e$" om normal, închizi
coper#ile c!r#ii $i î#i vezi de ale tale. R!spânditorul unor as%el de miz-
erii nu merit! nici o aten#ie din partea unui ci"tor normal. Întâm-
plarea a f!cut ca eu s! nu fiu un ci"tor normal al C!r#ii Negre, unul
obi$nuit, c!ci am ajuns la aceast! carte dup! ce m! angajasem
deja în disputa sunt sau nu vinova#i românii de uciderea bes"al! a
zeci $i sute de mii de evrei?, m! angajasem f!r! prea multe dovezi,
nici nu le c!utasem, ci contasem pe sen"mentul meu extrem de net
cum c! a$a ceva nu este de crezut, c! asemenea crime contrazic tot
ce $"u eu despre „fenomenul românesc“. Mai târziu, ajungând tot
întâmpl!tor s! cunosc $i niscai legionari ca Petre &u#ea $i Simion Gh-
inea, pot spune c! îmi f!cusem o idee $i despre „fenomenul le-
gionar“, idee violent contrazis! de trilogia Cartea Neagr!, în spe#!
primul volum. Numai c! s-a întâmplat cu mine ceva deosebit, cu to-
tul $i cu totul deosebit, ceva care a avut darul s!-mi dea sen"men-
tul c! sunt dator fa#! de cei implica#i în disputa men#ionat!, sunt da-
tor cu un adev!r pe care numai eu îl cuno$team. Aceasta este
revela#ia pe care mi-a produs-o Cartea Neagr!, anume s! pricep c!
îmi revin anumite obliga#ii devreme ce numai eu $"u despre Alexan-
dru Spiegel, unul dintre cei patru sute de mii de evrei pe care Mata-
"as Carp $i Congresul Mondial Evreiesc i-au declarat uci$i în chip bes-
"al de români, $"u bine c! nu a murit deloc a$a cum ne poveste$te
Mata"as Carp, inventând cu sadic nesa# un supliciu cumplit de care
s! fie acuza#i legionarii, românii adic!. Ci dl Spiegel a murit în dem-
nitate. Ani mul#i mai târziu. Fie-i #!râna u$oar!! 

Iar întâmplarea prin care m-am pomenit s! fiu azi singurul om
care $"e adev!rul m! obliga la un lucru simplu: s! spun acest
adev!r. Nu numai adev!rul despre Spiegel, ci $i adev!rul despre
Mata"as Carp, cu cât! neru$inare criminal! minte! El $i ai s!i! 

O ul"m! observa#ie: sunt $ocat de textul lui Mata"as Carp, de
compozi#ia sa literar! prin care imagineaz! supliciul la care le-
gionarii l-au supus pe bietul domn Spiegel. Sunt $ocat de
asem!n!rile cu supliciul real, deloc imaginat, de care au avut parte
legionarii de la tor#ionarii evrei autori ai experimentului Pite$"… S!
se fi inspirat acei evrei mizerabili – alde Nicolski, Ana Pauker etc.,
din Cartea Neagr!? Iar Cartea Neagr! de unde s-a inspirat?! 

…Puteam s! las nepoves"t! adev!rata poveste a evreului
Spiegel? M-a$ fi sim#it vinovat fa#! de to#i evreii! E dreptul lor s! se
elibereze, s! se lepede de co$marul numit Cartea Neagr!! 'i e de
datoria mea s! rup din aceast! carte infam! foaia „dedicat!“ lui
Alexandru Spiegel, înlocuind-o cu cea de fa#!. Dixi et salvavi ani-
mam meam…“ 

!„A!i min!it“ (7 mai 2006, ioncoja.ro) 

C!tre Federa#ia Comunit!#ilor Evreie$" din România 
S"ma#i domni, 
B!nuim c! v! este cunoscut! cât de cât ac"vitatea pe care Uni-

unea VATRA ROMANEASCA o sus#ine, printr-o comisie proprie, de
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cercetare a crimelor s!vâr"ite de regimul mare"alului Ion An-
tonescu împotriva evreilor. (...) Sper!m s! avem toat! în#elegerea
Domniilor Voastre, sper!m s! ne ajuta#i în str!dania noastr! de a
con"$en$za de-o manier! exhaus$v! "i pe în#elesul tuturor
românilor, inclusiv al acelora care neag! holocaustul sau scad di-
mensiunile catastrofice ale holocaustului din România, adev!rul
tragic despre «suferin#ele evreie"$». Pentru a fi mai opera$vi,
ata"!m prezentei cereri copia xerox a unui exemplar din fondul doc-
umentar amin$t, exemplar parvenit nou!, prin împrumut, de la un
membru dis$ns "i onorabil al Comunit!#ii Evreie"$. 

Profit!m de aceast! ocazie pentru a reînnoi invita#ia de a orga-
niza împreun!, sub orice auspicii agrea#i, o întâlnire între speciali"$i
"i cercet!torii dumneavoastr! "i ai no"tri care s-au ocupat de
subiectul amin$t mai sus : suferin#ele evreilor din România prici-
nuite de autorit!#ile române"$, de români. 

Cu asigur!ri privind buna noastr! credin#! "i cu ur!ri de bine la tot
neamul evreiesc, în numele colegilor mei "i al meu personal, 

Ion Coja 
Pre"edintele filialei Bucure"$ a 
Uniunii Vatra Româneasc! 
Bucure"$, 7 mai 2006 
Post scriptum A"tept!m r!spunsul la adresa : Uniunea Vatra

Româneasc!, Pia#a Valter M!r!cineanu 1-3, sector 1,
Bucures$“. 

La acest ar$col a fost aprobate urm!toarele comentarii: 
„Gigi16.05.2009 at 10:28 pm  
Traiasca Maresalul Antonescu! în inima noastra a fost , este !i

va fi un erou, un mar"r al acestui neam!SA CRAPE IUDA !  

Gigi16.05.2009 at 10:21 pm  
@LIDIA!Slab a fost Maresalul ca nu v-a predat pe to" lui

Hitler! Datorita lui !i poporului roman es" tu în viata, jigodie.  

Gigi16.05.2009 at 10:17 pm  
Pentru Lidia (o demna reprezentata a curvelor jidoves"):Evreii

sunt obseda" de pedofilie de asta cul"va aceste s"ri cu atata zel în
presa care le este sub papuc infeudata financiar.sub pretextul to-
tal fals al grijii fata de copiii ei cul"va prac"c placerile cele mai per-
verse !i interzise.protv-ul !i majoritatea presei romanes" este în
mana evreilor !i din acest mo"v ape"tul pentru pedofilie pe toate
canalele.jdanii chiar iau în gura pu#tullica nou-nascu"lor la cir-
cumcizie în primele zile de viata,un ritual de pedofilie mascata
prac"c intr-un ritual barbaric !i mu"lant,cand savureaza abla"a
,taierea preputzurilor.acelasi gest de pedofilie de sujere a putziei
baie"lor il prac"ca evreicele ulterior .De fapt evreicele au fondat
feminismul,paravanul excentricita"lor !i depravarii sexuale.  

Gigi16.05.2009 at 10:15 pm  
In concluzie:Doctrina religioasa a evreilor este, în primul rand o

invatatura rasista care "nde sa men"na puritatea sangelui evrei-
esc !i un cod care reglementeaza raporturile dintre evrei, !i in-
deosebi pe acelea pe care trebuie sa le aiba cu restul lumii, cu alte
cuvinte cu neevreii.Dar în acest din urma caz nu este deloc vorba
de probleme de morala ci de cele care privesc probleme econom-

ice de o josnicie nemaipomenita.Viata evreului nu "ne decat de
lumea aceasta !i spiritul sau este tot atat de profund strain de ade-
varatul cres"nism pe cat ii era de strain caracterul sau marelui
fondator al noii doctrine acum 2000 de ani. Trebuie sa recunoastem
ca acesta(Christos),n-a facut niciodata nici un secret din parerea sa
despre poporul evreu,ca atunci cand a fost nevoie el a folosit chiar
!i biciul pt a-l alunga din templul pe acest adversar al omenirii,care
,atunci ca intotdeauna ,nu vedea în religie decat un mijloc de a face
afaceri. Pentru aceasta Christos a fost ras"gnit .  

Gigi16.05.2009 at 10:13 pm  
Si tot marele profesor con"nua:Problema jidaneasca este o im-

patrita problema: biologica în originea ei.teologica în intelesul ei.
. economica !i culturala în urmarile ei.poli"ca !i sociala în solu"a
ei. Sa le luam pe rand:  

1.biologica- este problema rasei jidanes", corcite !i sterile. 2.Teo-
logica. este problema religiei,asa zisa religie, de fapt a doctrinei
evreies", bazata pe minciuna cu legamantul ce l-ar fi incheiat
yehova cu-“poporul ales“ !i determinand în mod necesar, ac"unea
vrajmaseasca obligatorie a jidanilor, fata de credinciosii tuturor
celorlalte religii.3. economica !i culturala: este problema
parazi"smului jidanesc, universal distrugand economia !i cultura
celorlalte na"i , ac"onand ca „ stat în stat“ în mijlocul lor.4.poli"ca
!i sociala : este problema interven"ei statului, ca stat na"onal
pentru apararea na"ei carel-a creat !i care are dreptul sa existe –
el mai intai pe teritoriul sau, fara jidani parazi"  

Gigi16.05.2009 at 10:11 pm  
Auzi" ce spunea marele profesor A.C. Cuza:Sim"re este religia

misterioasa a vedelor. Sim"re- upanisadele sfinte, adanci.Sim"re-mi-
tologiile an"ce.Sim"re superioara -este evanghelia,religia lui Hris-
tos. O singura carte de invatatura religioasa, din lumea intreaga !i
din toate "mpurile este lipsita de orice sim"re fiind bazata pe un con-
tract, cu condi"i!-infa"sand numai calculul unei nesim"ri animalice,
pornirea oarba a unei vointe egoiste, criminale, de pradare !i ucidere
a celor de alta credinta(goimi). Aceasta carte fara sim"re !i contrare
oricarei sim"ri omenes" este tora jidanilor-vechiul testament, pe
care !i noua ni l-a impus pana astazi,teologia „cres"na“, stapanita
de tradi"a primilor cres"ni , care erau jidani !i care nu puteau in-
telege evanghelia lui Hristos, decat jidaneste.  

Gigi16.05.2009 at 10:10 pm  
Asa ca, domnilor, nu va lasa" insela" de grohaiturile

jidanes".  

Gigi16.05.2009 at 10:09 pm  
CONTINUARE: "mp de mai bine de o mie de ani evreul 

a invatat sa stapaneasca atat de bine limba poporului care 
i-a oferit ospitalitate, incat el crede acum ca poate risca sa puna mai
pu"n accent pe originea sa evreiasca !i sa faca sa treca pe primul
plan- „calitatea de german“. atunci ia nastere una din cele mai in-
fame inselatorii din cate se pot imagina. cum el nu poseda nimic
german, ci doar arta de a stalci limba.ori-nu limba face rasa, ci san-
gele, iar evreul o s"e mai bine ca oricine,din moment ce acorda
pu"na importanta pastrarii limbii sale, si, în schimb acorda foarte
mare importanta men"nerii purita"i sangelui sau. un om poate
schimba limba foarte usor,adica se poate folosi de alta;numai ca
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atunci va exprima în noua sa limba, ideile sale vechi.natura lui in-
!ma nu se va schimba. aceasta dovedeste ca evreul care poate
vorbi o mie de limbi diferite, nu este totusi decat evreu.“  

Gigi16.05.2009 at 10:09 pm  

CONTINUARE:in acelasi !mp evreul are aerul personal, ca el este
insetat de cunos!nte, face elogiul tuturor progresul, în special al
celor care provoaca ruina altora; toate cunos!ntele dobandite la
scolile altora ,le foloseste numai în slujba rasei sale. dar el vegheaza
la pastrarea na!onalita!i sale. parand ca debordeaza de „cunos-
!nte“ , de „progres“, de :libertate“, de „omenie“, el are grija sa pas-
traze par!cularismul strict al rasei sale. i se intampla sa-si agate fe-
meile de niste cres!ni influen!, dar principiul lui este pastrarea
mereu pura, a urmasilor sai de sex masculin. el otraveste sangele
altora ,dar il protejeaza pe-al sau de orice schimbare. evreul nu se
casatoreste niciodata cu o cres!na, în schimb cres!nul ia în casato-
rie o evreica. dar la produsul acestei incrucisari de rase, elementul
evreiesc iese biruitor. indeosebi o parte a nobilimii este complet de-
generata. evreul o s!e foarte bine "i prac!ca sistema!c aceasta
„dezarmare“ a clasei conducatorilor spirituali, ai adversarilor rasei
sale. pentru a-si ascunde masina!ile "i a-si adormi vic!mele, el nu
inceataza de a vorbi despre egalitate intre to! oamenii,fara con-
sidera!i de rasa ori culoare. imbecilii incep sa se lase convinsi.“  

Gigi16.05.2009 at 10:08 pm  

Iata ce spunea Adolf Hitler în mein kampf : „ atunci cand sionis-
mul cauta sa faca restul lumii sa creada ca la evrei cons!inta na-
!onala si-ar gasi sa!sfac!a în crearea unui stat pales!nian, evreii ii
inseala inca o data pe goimii pros! la modul cel mai patentat. ei nu
au catusi de pu!n inten!a sa ins!tuie în pales!na un stat evreiesc
pentru a se statornici acolo; ei urmaresc numai sa stabileasca acolo
organaiza!a centrala a inteprinderii lor sarlatanes! de interna!on-
alism universal; ea ar fi as#el inzestrata cu drepturi de suveranitate
"i sustrasa interven!ei altor state; ar fi un azil pentru to! !calosii de-
masca! "i o scoala superioara pentru viitorii mascarici“ petru  

Fabian13.05.2009 at 5:35 pm  

Lidia: „România a recunoscut în noembrie 2004 a!t holocaustul
impotriva evreilor "i a tziganilor cit "i responsabilitatea guvernului
Antonescu, armatei romane „ajutata“ de o parte din popula!e în
pogromuri "i masacre !“  

R: daca a recunoscut regimul lui Iliescu, Constan!nescu sau
Basescu, nu inseamna ca e "i adevarat. Ei sunt pionii jalnici ai ma-
sonilor din spatele lor- care sunt aproape to! evrei. De mult !mp-
de vreo 70 de ani!- istoria noastra adevarata nu se mai scrie cu
rapoarte oficiale, manuale de istorie sau hotarari poli!ce. Istoria ro-
manilor de la asasinarea Capitanului Corneliu Codreanu în 1938 de
catre evreii masoni, este o con!nua minciuna. Vede! o pagina de
istorie reala aici:  

h$p://www.miscarea.net/  
h$p://miscarea.net/nu-vor-dusmanii3.htmLidia: „Sa-i salveze

de la ce … daca holocaust nu exista ??? De ce sa le faca pasapoarte
false daca evreii nu erau ameninta! de nimeni ??? "i de ce sa le faca
pasaport fals cind el, Antonescu, reprezenta guvernul ????“  

R: pentru ca Antonescu primise ordine de la Hitler sa omoare
evreii din România, cum au primit to! alia!i lui. Dar Antonescu n-

a respectat cuvantul- cinste lui!  
Un rol important în salvarea evreilor din România l-au avut pa-

triarhul Nicodim Munteanu sau Radu Gyr, marele legionar (!), di-
rector al Teatrului Na!onal.  

Steinhardt arata în mai multe locuri cum evrei au fost salva! de
legionari "i ca familia sa a avut un respect deosebit pt legionari,caci
erau oameni cins!!, corec!, fara ura pentru cetatenii evrei cins!!
"i ca mitul contra Miscarii a fost creat dinadins pt a o denigra.  

… mai ci!! pu!na istorie, d-na Lidia. Lidia13.05.2009 at 9:41 am-
Fabian spune“ si noi va putem ameninta cu aceeasi Lege pt calom-
nierea poporului roman "i a credintei ortodoxe. „Draguta, Româ-
nia a recunoscut în noembrie 2004 a!t holocaustul impotriva
evreilor "i a tziganilor cit "i responsabilitatea guvernului Antonescu,
armatei romane „ajutata“ de o parte din popula!e în pogromuri "i
masacre ! De ce sa fiu condamnata cind Romania recunoaste holo-
caustul "i sutele de mii de evrei "i cele citeva zeci de mii de !gani
masacra! ???Tot Fabian spune: „rabinul W. Fildermann, contem-
poran cu Antonescu,care a vazut cu ochii lui cum Antonescu a sal-
vat evreii facandu-le pasapoarte false,cu nume ne-evreies!“Sa-i
salveze de la ce … daca holocaust nu exista ??? De ce sa le faca pas-
apoarte false daca evreii nu erau ameninta! de nimeni ??? "i de ce
sa le faca pasaport fals cind el, Antonescu, reprezenta guvernul
????Nu ave! impresia ca va contrazice! ?Fabian: „N-ave! decat sa
trai! în ura comunista an!romaneasca ce-o ave! în suflet "i sa ne
lasa! în pace, jalnici figuran!!“A!t comunismul cit "i spiritul le-
gionar au facut apologia unui popor roman „pur "i perfect“, pe care
în fond l-au « hranit » a!t psihic cit "i moral cu indiferenta… cul-
!vindu-i iluzia "i « orgoliu de a fi superiori altora », fara a-l incuraja
de a respecta viata, persoana pe linga care trece fie el roman,
evreu, ungur sau tzigan… Fara a-l incuraja de a spune adevarul, a
aprecia efortul, munca, simtul civic, cinstea "i valorile morale "i spir-
ituale !« Sîntem printre popoarele cu cea mai "ubred% s%n%tate
mintal% din Europa » arata un studiu efectuat la s&r"itul anului
2007 de Funda'ia European% pentru Calitatea Vie'ii "i Condi'iilor de
Munc% … insa imi permit sa mai adaug inca ceva…Ne gasim "i în
fata unui popor cu o istorie tulburata care a trait în déni "i care are
o mentalitate tulburata de minciuni… un popor shizoid !Privind mai
de aproape mentalitatea acestui popor, ne dam seama ca nimeni
nu mai s!e ce « este binele sau raul » – « ce pot/am dreptul sa fac
sau ce nu pot/nu am dreptul sa fac » – « ca libertatea mea se
opreste acolo unde libertatea celui de linga mine incepe »…Un
popor cu o cons!inta morala discutabila, care nu mai « gidila » pe
nimeni !Un popor în care individul nu este respectat ca fiinta umana
(privit ca un obiect – fara valoare …) iata heritajul lui Antonescu "i
a lui Ceausescu.Iar voi, nu ave! decit sa con!nua! de a va legana
de visuri "i iluzii….Mauriciu Salman11.05.2009 at 11:55 amO min-
ciuna repetata de o mie de ori ramane minciuna. O minciuna
repetata de un milion de ori devine adevar – Goebbels  

Povestea holocaustului este repetata de cel pu!n 6 milioane de
ori, "i mai con!nua….  

IO08.05.2009 at 6:11 pm  

Faptul ca prietenii familiei tale nu s-au mai intors din transnis-
tria poate fi atribuit "i faptului ca or fi prin america, unde se gas-
esc foarte mul! evrei din basarabia.  
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trebuie sa fii retardat sa afirmi cu atat sigurantza ca dac nu mai

s!i nimic despre cinva inseamna ca murit în chinuri groaznice sub

teroarea romanilor.  

Fabian08.05.2009 at 5:59 pm  

Ha-ha!, cine zice de nivelul moral !i e"c! zice"-le evreilor care au
falsificat istoria noastra, d-na Lidia, acelor comunis" !i antecomunis"
(de "pul masonului rege Carol II, masonului Iorga etc), urmasilor care
ne conduc !i indivizilor ce lovesc tara asta !i credinta ortodoxa.  

Si nu ne mai ameninta" dvs cu Legea discriminarii !i calomniei,
caci !i noi va putem ameninta cu aceeasi Lege pt calomnierea
poporului roman !i a credintei ortodoxe. Miscarea Legionara a dat
Sfin"i inchisorilor, care azi fac minuni- vezi la Aiud!  

In alta ordine de idei, exista marturii ale evreilor care spun ca
în România n-a existat Holocaust! vezi: rabinul W. Fildermann, con-
temporan cu Antonescu,care a vazut cu ochii lui cum Antonescu a
salvat evreii facandu-le pasapoarte false,cu nume ne-evreies".
As#el se explica cum au disparut atatea sute de mii de evrei de la
noi. Ei au scapat cu viata dar nu mai apareau în listele de evrei,
ceea ce unii au spus ca au fost omora". De fapt to" au scapat.  

Memoriile lui Fildermann insa, sunt "nute secret printr-o arhiva
secreta pt a nu se s" adevarul. Sunt !i alte marturii, dar se pare, cu
oameni plini de ura contra adevarului ca dvs !i mul" al"i din tara
asta,nu se poate discuta. N-ave" decat sa trai" în ura comunista
an"romaneasca ce-o ave" în suflet !i sa ne lasa" în pace, jalnici fig-
uran"!“. (10 mar"e 2009) 

!„Ion Coja candideaz!!“ 

(3 iunie 2009, ioncoja.ro)

La acest ar!col au fost aprobate urm"toarele comentarii: 

„Mosu07.10.2009 at 8:08 am  

Ave" grije de ziaris"i evrei cu nume romanes"! Sunt printre noi!  

Ioan25.07.2009 at 11:49 pm  

Oameni buni, au cucerit lumea nu numai cu spiritul lor com-
ercial, ci !i cu tehnicile mistice de lupta, inspirate din carti oculte
iudaice vechi de cand lumea.. De ce credeti ca ar finanta un evreu
o organizatie extremista din…? O regula mistica veche spune ca
„fa-l sa te urasca !i o sa-ti dea putere asupra lui“.. Se face cu un
individ, se face !i cu un neam.. Folosesc un crestinism inversat, de-
monism, tehnici de indepartare a neamului de Dumnezeu… 

Ioan25.07.2009 at 11:41 pm  

Nu-i bine sa-i ocara"..Cei mai neferici" evrei extremis" sunt cei
care nu se vad ura", injura", etc. Este suficient sa le spune" ca RO-
MANIA NU-I TARA VOASTRA !i NICI VACA DE MULS, !i este suficient
pentru mintea lor.. Restul face Dumnezeu.. Noi sa ne rugam pen-
tru vrajmasii nostrii, nu sa-i ocaram, s"ind ca „razbunarea este a
Domnului“.. Rabdare va mai spun! 

SferaVictor12.07.2009 at 9:30 am  

Sa speram ca impreuna vom putea readuce tara asta pe un fa-
gas normal !i civilizat !i eventual sa le scoate din cap unor idio"
no"une de „popou ales“. (3 iunie 2006)

!„Emil Cioran "i Holocaustul din România“ 

(28 iunie 2009, ioncoja.ro) 

„E !mpul s" spunem r"spicat c" i-am ajutat pe evrei s" nu fie

extermina#i! Evreii ne sunt datori. Dar nu le cerem decât s"
recunoasc" adev"rul!“ 

În revista „Cadran poli!c“, anul VII, nr. 65 – 66 din mar!e – aprilie

2009, sunt publicate câteva fragmente din interviul dat de Emil Cio-

ran în 1988, la Paris, dlui Ion Deaconescu.(...) Textul publicat de dl

Ioan Deaconescu îmi ofer" acum posibilitatea de a reveni, cu

preciz"ri $i comentarii mai ap"sate. M" invit" la acest remember

îndeosebi fragmentul urm"tor din acest interviu care, sunt convins,

va face istorie: 

Ion Deaconescu: %i totu$i ce ar trebui f"cut ca România s" nu

cad" din !mp, acum, la întret"ierea dintre milenii? 

Emil Cioran: S" nu mai fim parazi#ii unor glorii desuete. S" nu mai

vorbim de idealuri, ci s" edific"m istoria propriei noastre iden!t"#i.
(…) %i înc" ceva important: s" rezolv"m cazul evreilor din cel de al

doilea r"zboi mondial. E !mpul s" spunem r"spicat c" nu am fost

barbari. C" i-am ajutat pe evrei s" nu fie decima#i. Trebuie s"
scriem c"r#i, s" lu"m leg"tura cu cei care ne def"imeaz" în leg"tur"
cu acest subiect. Evreii ne sunt datori. Dar nu le cerem nimic. S"
recunoasc" doar adev"rul.(...) 

A$adar, zice Emil Cioran, e !mpul s" spunem r"spicat adev"rul,

adev"rul c" nu am fost barbari $i nu am par!cipat la exterminarea

evreilor, la care ne invitase insistent Hitler, ci dimpotriv", i-am aju-

tat pe evrei s" se salveze, pe acei evrei a c"ror soart" a depins cât

de cât de noi! Drept care, consider" Emil Cioran, în acord cu bunul

sim# cel mai comun, evreii ar trebui s" se simt" datori fa#" de

români! Iar nu s" ne def"imeze pe toate drumurile! 

Iat" îns" c" evreii nu se simt datori! Iat"-i c" nu sunt în stare s"
tr"iasc" starea de normalitate a fiin#ei umane! Recuno$!n#a este

o povar" prea grea pentru evrei! E mult mai profitabil ca din deb-

itor s" te transformi în creditor! De ce s" fie dumnealor datori la

români, când i-ar putea scoate pe români datori $i vinova#i fa#" de

evrei?! A$a se vor fi gândit acei evrei despre care Cioran spune c"
„ne def"imeaz" în leg"tur" cu acest subiect“, subiectul fiind holo-

caustul din România. N-a fost holocaust în România? S" fie ei

s"n"to$i românii, c" le invent"m noi un holocaust s" nu-l poat"
duce! C"ci doar asta este menirea presei libere, a mass mediei

interna#ionale!…(...) Noi îns", adic" românii care $!m c" în Româ-

nia nu a fost nici urm" de holocaust, chiar a$a am f"cut: am luat

leg"tura „cu cei care ne def"imeaz"“ $i am încercat s" angaj"m un

dialog, o confruntare senin" a argumentelor. (...) 

…S" revenim la text! Nu cunosc interviul în întregime ca s"-

mi dau seama de eventuale conexiuni cu alte declara#ii ale lui

Cioran. Avem tot timpul s-o facem mai târziu, c"ci este vorba –

cum spuneam, de un text care va stârni nenum"rate comentarii.

Rândurile de fa#" nu urm"resc decât s" lanseze aceste discu#ii
$i s" constate, cu o satisfac#ie deplin", imposibil de ascuns, o

satisfac#ie pe care o fac public", satisfac#ia c" la lista nesfâr$it"
de nega#ioni$ti ai holocaustului din România se adaug" acum

numele unui mare $i deosebit reprezentant al speciei om, care

el singur este mai conving"tor, mai impozant, decât laolalt"
to#i cei care intr" în corul detractorilor neamului românesc,
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acuzându-ne pe noi, „blândul popor român“, de crima cea mai

nemernic!: genocidul. Nu numai c! nu l-am comis, c! nu am ucis

evrei, dar atât cât ne-am implicat în istoria evreimii am f!cut-o

mereu ca binef!c!tori, iar în anii „patruzeci“ ca salvatori ai

evreilor. Evreii – au mai spus-o "i al#ii, dar acum o spun e "i

marele Cioran, evreii ne sunt datori cu recuno"tin#a lor "i nu

sunt pu#ini evreii care au recunoscut aceast! datorie de onoare

"i de omenie. 

Numai c! dinspre evrei se aude cel mai tare corul „jidanilor“,

adic! al evreilor ne-evrei, care au inventat stratagema, atât de

$c!loas!, c! este mult mai profitabil s!-l acuzi în primul rând pe

cel care te-a ajutat "i chiar te-a salvat, c! în loc de recompensa pe

care ar putea s! #i-o cear!, e mai cusher s! i-o iei înainte "i s!-l

acuzi tu pe binef!c!tor c! a f!cut echip! cu cel, cei care te-au chiar

belit! Te-au genocis "i holocaus$zat! As%el c! la ceasul aritme$cii

finale tu, evreu "mecher foc, nu vei avea nimic de dat, ci vei putea

cere "i ob#ine desp!gubiri înc! "i mai mari, nu numai de la prigo-

nitorii uciga"i, ci "i de la cei care #i-au s!rit în ajutor! Treaba lor

dac! au fost pro"$ "i nu s-au îngrijit s! se acopere cu toate actele

doveditoare posibile! Cu toate cer$ficatele de bun! purtare! E

riscul lor dac! nu dau multe parale pe jus$#ia omeneasc!,

palpabil!, "i se las! pe mâna jus$#iei divine, atât de ipote$c!! S!-

"i cear! dreptatea la Judecata de Apoi, adic!, în termeni

precre"$ni, la calendele grece"$! Cine-i pune pe românii !"$a

imbecili s! cread! în via#a de apoi, în jus$#ia "i dreptatea lui Dum-

nezeu?! Dumnezeu? Care Dumnezeu? &la inventat de noi? S! fim

serio"i "i s! nu ne fur!m singuri c!ciula!… Nu exist! plat! "i r!splat!
decât aici, pe p!mânt!… Iar cine-i prost "i crede al%el, s!
pl!teasc!!… C! are cui! Taxa pe pros$e noi am inventat-o! La noi

ajunge!…(...) 

Este nevoie de vreo confirmare? Neap!rat, c!ci ne vom trezi

mâine-poimâine cu cine "$e ce haimana jid!neasc! cerând s! fie

verificat! "i auten$citatea interviului, a spuselor lui Cioran. Sper c!
dl Ion Deaconescu va avea cu ce s!-l obr!zniceasc! pe neobr!zat!

(Nota bene: am spus jid!neasc!, nu evreiasc!!… Iat! dar c! cedez,

împotriva voin#ei mele, cedez eviden#ei, "i m! al!tur celor care fac

dis$nc#ie sistema$c!, între evrei, ovrei, jidovi etc., pe de o parte,

"i, de partea cealalt! a baricadei, jidanii!…) 

A"adar, un Cioran preocupat de problema Holocaustului din

România? De ce ar fi fost preocupat Cioran de acest subiect? Din

n mo$ve putea s! fie, dar mai ales pentru c! î"i d!dea bine seama

de „efectele îngrozitoare“ pe care le are faptul c! „vom fi

culpabiliza#i mereu“ pentru o barbarie pe care nu am comis-o. De

aceste efecte nu le pas! belferilor din clasa poli$c! româneasc!, în

frunte cu însu"i pre"edintele '!rii, incapabili s! îng!ime m!car o

"oapt! neauzit! în ap!rarea demnit!#ii noastre de români, pus! în

balan#! cu acuza#ia cea mai grav!: genocid. Se gr!besc, nemernicii,

s! "i-o însu"easc!, cu capul plecat "i gândul la func#ia în care s-au

coco#at, nu cumva s! "i-o piard!, odata cu sprijinul atotputernic al

lobyului jid!nesc!…(...) 

Pe ceilal#i nu-i mai pomenesc, pe evreii neevrei speciali"$ în min-

ciuna numit! Holocaustul din România, ni"te rebuturi umane ne-

fericite, în frunte cu Ellie Wiesel, pe care bunul Dumnezeu, spre a

feri lumea de el, l-a însemnat cu înf!#i"area fizic! cea mai

dezgust!toare, deplin potrivit! cu uriciunea din sufletul s!u. Dac!
va fi având asa ceva… 

Iat!, a"adar, c! un român de talia lui Emil Cioran se pronun#! clar

"i inechivoc: „S! spunem r!spicat c! i-am ajutat pe evrei s! nu fie

extermina#i!… Evreii ne sunt datori! Dar nu le cerem nimic, ci nu-

mai atât: s! spun!, s! recunoasc! adev!rul!… Dac! se va în#elege

exact pozi#ia noastr! din anii patruzeci, vom sta cu fruntea sus…“

A"tept s! v!d evreul de talia lui Emil Cioran care s! ne acuze de

holocaust! M-am s!turat de acuzatorii agrama#i "i certa#i cu logica,

cu ones$tatea cercet!rii istorice. 

M! uit la lista neîndura#ilor no"tri acuzatori "i deopotriv!
judec!tori "i v!d o adun!tur! de semimediocri, divor#a#i de profe-

sie, îndoielnic! "i nesigur! la fiecare! Indivizi f!r! vreun rost pe

lumea asta, incapabili s! poarte r!spunderea opiniilor exprimate,

incapabili s! r!spund! la obiec#iile cu care le-au fost întâmpinate

acuza#iile bezme$ce. Au o singur! "i aparent! calitate: tenacitatea

cu care se neru"ineaz! în public. Aproape c!-i admir, ca pentru un

num!r de circ, de m!sluire a c!r#ilor de joc de care nu m-a" sim#i,
tehnic vorbind, în stare. Deh, popor vechi!… Cu cinci mii de ani de

exerci#iu în spate! 

!„Nici 400.000 de evrei !i nici 500.000 
de români!“ (28 iunie 2009, ioncoja.ro) 

„L-am întâlnit mai apoi la evreii care m-au privit ca pe un huli-

tor "i blasfemiator atunci când au început s! apar! dovezile c! la

Abator, în ianuarie 1941, nu a fost nimic care s! rimeze cât de cât

cu ideea de asasinat sau pogrom! Iar eu, bucurându-m! c! românii

nu au fost capabili de asemenea orori, m-am apucat s! r!spândesc

"i s! popularizez, inclusiv printre evrei, demonstra#ia f!cut! de dr.

Radu I(imovici, coleg de laborator al lui Nicolae Cajal, cu privire la

inexisten#a ves$telor cadavre de evrei atârnate în "i mai ves$tele

cârlige de la Abatorul din Bucure"$. Spre mirarea mea, majoritatea

evreilor au reac#ionat cu indignare! Cum de îndr!zneam eu s! le tul-

bur lini"tea "i confortul creiera"ilor obi"nui#i din fraged! pruncie cu

ideea c! pe evreii din România îi pa"te oricând primejdia de a li se

atârna de gât inscrip#ia „carne cusher“?! 

…Iar mai apoi am pus în discu#ie num!rul 400.000, al evreilor

uci"i de români "i în România, demonstrând c!, punându-i deop-

arte pe cei o sut! "i ceva de mii de evrei din Ardealul ocupat de un-

guri, pentru ceilal#i vreo 270.000 avem mo$ve foarte serioase,

temeinice, ca s! ne îndoim de realitatea carnagiului. Eu consider

c! am demonstrat destul de conving!tor c! num!rul evreilor

mor#i în Transnistria din vina românilor este mult mai mic, nu sute

de mii, nici zeci de mii "i nici m!car mii de evrei, ci „abia“ câteva

sute. )i m-am bucurat c! exist! dovezile invocate de mine, dovezi

preluate de al%el de la autori evrei dintre cei mai serio"i! Drept

care am crezut c! evreii vor primi cu pl!cere "i bucurie vestea c!
românii, printre care ei tr!iesc de atâ#ia ani, nu sunt totu"i în

stare s! se dedea la acte de genocid, la crime atât de absurde, de

neomene"$! (...) 

Mi-am dat seama c! basna cu Transnistria, repetat! la infinit, de-

venise în România o component! a spiritualit!#ii ebraice, un reper

sufletesc la care se raportaser! compatrio#ii no"tri evrei zeci de ani

"i devenea de-a dreptul un gest de violen#! psihic! s! le pre$nzi

renun#area la „ideea transnistrean!“, veritabil! marot! definitorie

a evreit!#ii carpato-danubiene. 

Când s-a comemorat prima oar! în România ziua holocaustului,
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în ziarul „România Liber!“ a ap!rut un scurt ar"col semnat de fos-
tul de#inut poli"c Boldur L!#escu, ar"col croit pe ideea c! se
exagereaz! cu num!rul evreilor „holocaus"za#i“, c! acest num!r
este mult mai mic $i nu jus"fic! proclamarea unui genocid la care
românii i-ar fi supus pe evrei. Dup! care autorul f!cea o compara#ie
nea$teptat! cu situa#ia de#inu#ilor poli"ci din România, spunând c!
ace$"a au avut parte de un regim de deten#ie mult mai dur decât
cel îndurat de evrei în vremea lui Antonescu, c! de acest regim au
avut parte mult mai mul#i români, aproape un milion, c! acest
regim comunist de exterminare a durat $i el mult mai mult, prac-
"c 20 de ani, $i cu toate acestea num!rul vic"melor, al românilor
mor#i în anchetele securit!#ii sau în anii de deten#ie nu este mai
mare de… de… 

%i d!dea Boldur L!#escu un num!r de vic"me $ocant de mic pen-
tru mine. Nu vreau s!-l repet, poate c! num!rul acela nu este
corect $i nu a$ vrea s! par"cip la r!spândirea unui neadev!r. Dar
am încercat dup! aceea s! verific cifra înaintat! de „România
liber!“ $i pot spune c! mai degrab! ea s-a confirmat: neverosimil
de mic!. Dar, stupoare: discutând cu câ#iva fo$" de#inu#i poli"ci
aceast! ches"une, bun!oar! cu regretatul Aurel %eitan, am con-
statat aceea$i a"tudine ca $i la evreii no$tri: nu puteau accepta o
rec"ficare sever! a num!rului celor 500.000 (cincisute de mii) de
români uci$i de comuni$"! Li se p!rea din partea mea o blasfemie
s! dau curs acelei informa#ii. (...) 

Oricum, pe cei du$i de Antonescu în Transnistria nimeni nu-i
p!zea s! nu p!r!seasc! locuin#a sau localitatea, din care mul#i
evrei chiar au $i fugit întorcându-se la Bucure$", iar al#ii trecând
linia frontului la ru$i, cazul tat!lui lui Norman Manea, marele scri-
itor. Repet: nimeni nu i-a p!zit pe evrei în Transnistria ca s! nu
„evadeze“. Dac! a existat o paz!, aceea s-a ocupat de protec#ia
evreilor, pe care localnicii ucrainieni îi cam vânau, considerându-i
în genere pe evrei, pe to#i evreii, vinova#i de suferin#ele lor din anii
’30, ani groaznici de înfometare a #!ranilor ucrainieni, decima#i lit-
eralmente de foametea provocat! cu bun!$"in#! de guvernarea
bol$evic!, majoritar evreiasc!, cum bine se $"e!… 

În concluzie: cele dou! cifre, 400.000 de evrei uci$i de românii lui
Antonescu $i, respec"v, 500.000 de români uci$i de „regimul iudeo-
bol$evic“ de la Bucure$" în perioada 1944-1964, sunt false. Sunt, din
fericire, false! Avem toate datele pentru a le corecta $i a le apropia
de adev!r. Ins"tutul pentru Cercetarea Totalitarismului, condus de
dl profesor Radu Ciuceanu, a publicat o serie de lucr!ri din care se
poate deja deduce num!rul aproxima"v corect al vic"melor regimu-
lui comunist care $i-au dat via#a dincolo de zidurile temni#ei. (Vezi
$i precizarea de mai sus, pentru a în#elege corect ideea de „vic"m!“
$i de „suferin#!“. Nu se reduce totul la pierderea fizic! a vie#ii!) 

Datoria de a stabili cifra corect! revine numai $i numai
de#inu#ilor politici. Mutatis mutandis, am putea spune c! evreilor
le revine obliga#ia de onoare de a stabili ei cifra cât de cât corect!
a victimelor regimului Mare$alului Ion Antonescu, victime, în
fond, ale românilor. Oricum, între oameni cât de cât serio$i nu se
mai poate vorbi nici de sute de mii $i nici de zeci de mii de victime,
de mor#i. Dac! ne ajut! bunul Dumnezeu s-ar putea ca cifrele s!
mai scad! chiar, sub ordinul miilor! Ceea ce pe oamenii normali,
evrei sau români, ar fi s!-i bucure $i s!-i încurajeze, s! le dea
speran#a $i confirmarea c! fiin#a uman! nu s-a tic!lo$it de tot!“.

! „Ilya Ehrenburg sau Vasile Grossman?“ 
(18 iulie 2009, ioncoja.ro) 

„Vasile Grossman: «Regimul românesc de ocupa#ie a
Transnistriei a fost aproape pl!cut » 

Când e s! alegi între doi evrei: Ilya Ehrenburg sau Vasile Gross-
man? 

Am primit mai demult textul ce urmeaz!, purtând "tlul Ilya
Ehrenburg în libr!riile americane. Îl public îng!duindu-mi s!-l
înso#esc de un comentariu menit s! ajute ci"torul s! perceap! mai
bine importan#a notelor de lectur! ale domnului Ion Ispas. A$adar
:Ilya Ehrenburg în libr!riile americane. (...) 

Nu $"u, dar ceea ce m! intereseaz! personal este c! românii nu
au prac"c nicio responsabilitate pentru uciderea sistema"c! de
evrei în Transnistria. Din p!cate, istoricii mercenari ai Holocaustu-
lui vor s! trag! anumite foloase sau s! evite anumite nepl!ceri $i
procedeaz! la incriminarea românilor pentru crime $i masacre
s!vâr$ite de ucraineni. Mai mult, dup! 1990 ace$" istorici au « de-
scoperit » c! românii, pe lîng! evreii adu$i din România, au ucis $i
zeci de mii de evrei localnici, ukraineni, c!ci numai a$a, apelând $i
la ace$" evrei, se putea încropi acel total fa"dic de 400.000 de evrei
vic"me ale Holocaustului din România… Formul! oricum ambigu!,
iar raportat! la fapte complet neacoperit!. Dac! s-a produs o ex-
terminare în mas! a evreilor din România, aceasta a f!cut vic"me
numai printre evreii deporta#i din Ardealul înc!put sub
administra#ie maghiar!. 

Dac! îns! este adev!rat! $i îndrept!#it! opinia curent! $i azi în
Ucraina c! « evreii » sunt vinova#i de foametea uciga$! a milioane
de ucraineni în anii ‘30, atunci avem toate mo"vele s!-l vedem pe
Ilya Ehrenburg foarte interesat s! fac! ascuns! dorin#a, rela"v
mo"vat! a ucrainenilor, de a ie$i «la vânat evrei». Aruncând vina
pe români, Ilya Ehrenburg se purta ca un «bun» evreu $i deopotriv!
bun ucrainean! Bun cet!#ean sovie"c! 

…Unde se afl! în arhive dosarele $i documentele legate de
asasinii de evrei de la Odessa trimi$i în judecat! de regimul Ion An-
tonescu? 

Nici aceste documente nu au intrat în aten#ia amin"tei comisii
Wiesel, ceea ce nu e deloc de mirare, c!ci concluziile acestei
comisii au precedat chiar îns!$i înfiin#area ei. A$adar Ion Antonescu
nu a acceptat comportamentul bes"al al poli#iei ucrainene, al
ucrainenilor r!zbun!tori. În general, cum am mai spus-o $i în alte
texte, istoricii $i chiar oficialii evrei se feresc s! spun! vreun cuvînt
despre evreii asasina#i sau persecuta#i de ru$i, de sovie"ci în anii
Holocaustului, printre altele $i pentru c! ru$ii de#in importante doc-
umente cu privire la dimensiunile reale ale Holocaustului. Solu#ia
care s! împace toate interesele evreie$" a fost g!sit! prin incrim-
inarea românilor, incapabili s! r!spund! bombardamentului me-
dia"c dezl!n#uit împotriva lor de mercenarii Holocaustului. C!ci nu
vinova#ii au fost c!uta#i, ci ghe$e&ul care se poate ob#ine de pe
urma unor tragedii umane! 

Începutul acestei vaste $i nemernice manipul!ri l-a f!cut Ilya
Ehrenburg, care avea de ascuns atât crimele s!vâr$ite de evrei în
Ucraina, cu milioane de vic"me printre ucraineni, cât $i crimele
s!vâr$ite în replic! de ucraineni, cu zeci, poate sute de mii de vic-
"me printre evrei, inclusiv printre evreii str!muta#i din România
peste Nistru. Opera diabolic! a lui Ilya Ehrenburg este azi
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con!nuat" de Radu Ioanid #i ga#ca de sub pulpana lui Elie Wiesel.
Printre ei, printre evreii care se pronun$" public asupra acestui
subiect, nici m"car un singur urma# al lui Vasile Grossman… 

* 
În concluzie : avem din nou de ales între doi evrei, între opini-

ile contradictorii ale unor evrei: de-o parte Ilya Ehrenburg care îi
incrimineaz" pe români în termeni extrem de duri, paranoici de-a
dreptul, #i de cealalt" parte acest ins cumsecade #i necunoscut, ca
orice ins normal, Vasile Grossman, coleg cu primul în batalioanele
propagandei staliniste. Ca om #i ca român m-a# bucura ca dreptatea
s" se afle de partea lui Vasile Grossman. Oricât ar fi de bun dialec-
!cian evreul standard, dreptate nu pot avea #i Ilya Ehrenburg, #i
Vasile Grossman! Unul dintre ei minte! 

Iar a spune c" unul dintre ei minte, aceasta se cheam" a fi an!-
semit! Sunt, a#adar!“ 

!Jean Ancel – nemernicul mântuit? 
(27 iulie 2009, ioncoja.ro) 

La câteva s"pt"mâni dup" ce am aflat de moartea lui Jean An-
cel, am primit din Israel o veste tare ciudat": cic" pe patul mor$ii
aflându-se, pu$in înainte de a se pr"p"di, Jean Ancel le-ar fi cerut
celor de fa$" s" fac" în vreun fel #i s" ajung" la Ion Coja, adic" la sub-
semnatul, cererea sa de iert"ciune, rug"mintea ca eu, #i mai
p"c"tosul, s"-l iert pe robul lui Dumnezeu Jean Ancel. Nu mi s-a
putut preciza dac" petentul a men$ionat pentru care fapt" a sa,
urît" – se în$elege, mi-a cerut pardonul. Iar eu, încercând s" pricep,
mi-am dat seama c" pe individ nici m"car din vedere nu-l #!am, ci
numai din ci!te, ici-colo câte o pagin" mizer", c"ci mai departe nu
puteam trece, f"c"tura fiind prea evident". Adic" minciuna. 

Sigur, la finele stagiunii, fiecare avem cui #i pentru câte s" ne
cerem iertare. Iar dac" mi-a# fi pus mintea cu ie#irea lui Jean An-
cel de pe scena disputelor „istorice“ româno-israeliene #i mi l-a# fi
imaginat pe individ cerându-#i iertare de la cineva, apoi acela nu
putea fi o persoan", ci însu#i întreg neamul românesc, acestuia se
cuvenea Jean Ancel s"-#i cear" iertare pentru el #i urm"toarele
#apte genera$ii de Ancel-i. Iertare pentru !c"lo#iile inventate pe
seama poporului român #i debitate în auzul mapamondial! …Dar pe
mine, prea neînsemnatul, nu-mi aduceam aminte s" m" fi lezat per-
sonal cu ceva, ceva în plus fa$" de ceilal$i româna#i, pu#i cu to$ii la
zid de incrimin"rile bezme!ce ale Ancelului. 

Insistând, adic" mirându-m" de mo!vele acestui bizar compor-
tament, emisarul israelit a f"cut o presupunere, dovedindu-mi
as%el c" #!a mult mai mult decât aveam eu dreptul s" aflu: s-ar
putea ca Jean Ancel s" aib" vreo leg"tur" cu cei care mi-au trimis
o amenin$are cu moartea tocmai de la Ierusalim, ros!nd asupra
mea teribilul blestem Pulsa DeNura. Adic" Jean Ancel s" fie cel care
i-a dezinformat #i asmu$it pe bie$ii rabini, inventând vorbe #i fapte
cu totul str"ine de persoana-mi? Vorbe cumplite, care nu puteau
s" r"mân" f"r" replica cerberilor iudaici. Numai c" replica s-a pro-
dus f"r" ca vorbele care au stârnit-o s" fi fost vreodat" ros!te sau
scrise de subsemnatul. Eu îl b"nuisem pe Aurel Vainer, tot un fel de
Jean Ancel… Vinov"$ia lui Aurel Vainer r"mâne intact", chiar dac"
#i-l face tovar"# de potlog"rii pe un Jean Ancel, ierte-i Dumnezeu
pe amândoi! 

Jean Ancel este mizerabilul care a inventat istoria cu uciderea de
c"tre români a 180.000 de evrei ucraineni în Transnistria!… Nici mai
mul$i, nici mai pu$ini: 180.000 de oameni, de evrei, evrei ucraineni,
despre care nu s-a #!ut nimic, cât au fost ei de omorî$i pe vremea
Transnistriei române#!, nu s-a #!ut nimic pân" h"t, mult dup"
1990, când s-a fost inventat Holocaustul din România. Era nevoie
de evrei ucraineni c"ci cu evreii deporta$i din România nu puteau
ie#i la socoteal" 180.000 de vic!me în Transnistria. Impasul arit-
me!c în care ajunsese contabilitatea holocaus!c" a fost rezolvat de
imagina!vul Jean Ancel, apelând la evrei ne-români, buni #i ei, nu-
mai evrei s" fie! …Numai c" se pune întrebarea ce a p"zit comuni-
tatea evreiasc" din Ucraina, vreme de 50 de ani, l"sa$i s" se scurg"
f"r" ca despre evreii ucraineni uci#i de români s" se sufle vreo
vorb", vreo virgul" m"car?! Cum se face c" pentru ace#! evrei
ucraineni uci#i de români nu s-a ridicat niciun memorial, nici m"car
o scânduric" inscrip$ionat" nu-i pomene#te, a#a cum au f"cut-o cu
evreii, mult mai pu$ini, uci#i de nem$i în marginea Kievului?! De ce
discriminarea aceasta? De ce nu ni se recunoa#te pe plan mondial
contribu$ia decisiv" #i mult mai substan$ial" ca a oric"ror al$ii la
ini$ierea #i des"vâr#irea Holocaustului?! 

…Tot Jean Ancel a imaginat #i scena urm"toare, repetat", dup"
mintea lui, în sute #i mii de cazuri: „un $"ran român alegea un evreu,
c"dea de acord cu un poli$ist asupra unui pre$, apoi poli$istul îl
împu#ca pe evreu #i îl l"sa pe $"ran s"-i ia hainele“. Am citat din
publica$ia Haaretz, specializat" în asemenea pros!i neru#inate.
(Cuvînt care îmi aduce aminte de vorba unui fost coleg de facultate
cu Jean Ancel: „era prostul clasei“. Prost prostu’, dar uite al naibii
prost la ce-l ducea mintea s" scorneasc"!) Între ei, între evreii miz-
erabili ca Jean Ancel sau Radu Ioanid ori un Aurel Vainer, va fi greu
s" stabilim c" unul anume este cel mai, concuren$a fiind foarte
strâns". Intr" în calculele hâr!ei pâng"rite #i Mata!as Carp, cu
evreii s"i, pe care $"ranii români, tot ai s"i, adic" existen$i numai în
mintea sa nemernicit", îi cump"rau pe evrei de la jandarmi, îi
duceau vii acas" #i acas", în ograd", cu to$i megie#ii aduna$i ciotc"
la gard, îi t"iau la jugular" #i le strângeau în covat" sângele lor de
jidani împu$i$i ca s" ung" osia de la c"ru$e… 

Dac" cit"m mai departe din aceea#i Carte Neagr", Mata!as Carp
pare imposibil de dep"#it, vezi povestea nec plus ultra cu evreii, sute
#i mii de evrei, pe care regimul antonescian i-a obligat, prin în-
fometare, s" se m"nânce între ei, sub form" de fecale #i cadavre,
pentru a supravie$ui!… Nu crede$i? Merge$i la surs", Cartea Neagr",
Le livre Noir, în recent" traducere francofil", vol.III, vezi „m"rturia“
unuia Katz… Îl g"si$i la indicele de persoane. Atâta doar c" gloria
postum" Carp va fi s-o împart" cu Ilya Ehrenburg, tartor mare în ma-
terie de !c"lo#ie iudaic", (co)autor în fapt al C"r$ii Negre… Paginile
cele mai bezme!ce #i mai tembele îi apar$in acestui Ehrenburg
Ilya. Mai scrisese el una, în limba rus", tot a#a, în coautorlîc. 

…Bietul $"ran român, cum s-a gândit el s" omoare la evrei ca pe
mieii cei nevinova$i!… Sper c" s-au scris deja câteva teze de doc-
torat la Tel Aviv sau la Facultatea de Istorie din Bucure#! pe acest
subiect: „Rolul $"ranului român în buna desf"#urare a Holocaustului
din România“… 

…A#adar, spre marea mea mirare, am primit de la Jean Ancel
acest mesaj postum, emo$ionant – recunosc, la data când l-am
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primit. Mi-am adus atunci aminte de Aurel Drago! Munteanu care,
înainte de moarte, a l"sat un mesaj pentru mine !i Marcel Petri!or:
s" aprindem o lumânare pentru sufletul s"u… M"rturisesc c" înc"
nu am f"cut-o, mi-aduc aminte de ADM-ul nostru numai în afara in-
cintelor sacre… Poate c" nu am s" mai uit a!a, la nesfâr!it, mai ales
c" sfâr!itul e atât de aproape!… 

Dar ce s" însemne toate astea? Dup" !#in$a mea, la evrei nu
exist" ideea unei Judec"$i de Apoi, ideea nemuririi sufletului !i a unei
existen$e superioare, la care ai acces numai dup" o via$" tr"it" pe
P"mânt f"r" s"-$i fie prea des ru!ine de ceea ce faci! Va fi avut Jean
Ancel revela$ia acestui adev"r cre!#n care ne deosebe!te atât de
…radical pe unii de al$ii? Se spune c" deseori evreii, înainte de a
muri, se confrunt" cu spaima c" moartea nu pune cap"t la toate, c"
ar mai urma ceva dup". Nu cumva cre!#nii "!#a pro!# !#u ei ceva?…
De unde, printre altele, !i anecdota cu evreul care se boteaz"
cre!#ne!te pe patul mor$ii. De ce? Ca s" moar" „unul de-al lor“… 

Bancul s-ar p"rea c" pleac" de la situa$ii reale, avute în vedere !i
de tradi$ia cumplit" a „pernei negre“, greu de relatat, dar !i mai greu
de crezut! O las uit"rii! …Oricum, dup" „teza“ cre!#n", niciodat" nu
este prea târziu s" te c"ie!# pentru faptele tale necuviincioase fa$"
de Om, fa$" de Dumnezeu! M" bucur" ideea c" Jean Ancel !i-a sal-
vat sufletul, a avut când !i cum s-o fac" !i a f"cut-o! Fie iertat!… 

Cum r"mâne îns" cu textele sale atât de p"c"toase, care l-au
îndatorat atât de mult fa$" de M"ria Sa Adev"rul? Nu cumva va fi
r"mas de la Jean Ancel !i vreun înscris care s" consemneze con-
ver#rea sa la respectul adev"rului, adev"r pe care !#a bine c"
toat" via$a sa l-a asuprit !i batjocorit prin c"r$ile sale?! 

Aflu din Haaretz (un num"r mai vechi) c" Jean Ancel a predat
ni!te lec$ii unor #neri poli#cieni români trimi!i la Yad Vashem pen-
tru instructaj, lec$ii despre crimele f"cute de români împotriva
evreilor. Inclusiv crima mai sus descris", adic" minciuna neru!inat"
!i prost"nac" pomenit" mai sus. S-o fi c"it Jean Ancel !i pentru
asemenea minciuni, minciuni cu care a otr"vit !i mu#lat sufletul
unor adolescen$i nevinova$i? E foarte posibil. Drept care m" simt
obligat, spre a face cât mai cuprinz"toare cererea sa de iertare, s"
m" adresez acelor #neri, cei pe care i-a men$ionat reportajul din
Haaretz, aducându-le la cuno!#n$" „apostazia“ lui Jean Ancel !i
punându-m" la dispozi$ia lor pentru a le elibera sufletul de povara
unei înv"$"turi mincinoase. Cea despre Holocaustul din România. 

Iat" numele acelor #neri: Gianina Pu!ca!u, Maria Parparita, Daniel
Dragnea, Bogdan Pascu. …M"i copii, dac" a$i avut sl"biciunea s"-l
lua$i în serios pe Jean Ancel, e bine s" !#$i c" nu era cazul…Ion Coja 

!Ideile pentru care candidez 
(27 iulie 2009, ioncoja.ro)

„Complexitatea ac#vit"$ii sale an#-române!# se vede din detal-
iul c" în ul#mele momente ale exerci$iului s"u în func$ia de premier,
când minerii îl fug"reau pe coridoarele Palatului Victoria, Petre Ro-
man a g"sit #mp s" semneze ul#mul s"u decret, prin care era
îndep"rtat din func$ie directorul Arhivelor Na$ionale, colonelul
Munteanu, ofi$er cu o percep$ie na$ionalist" asupra istoriei !i a
poli#cii. Pare absurd c" de a!a ceva îi ardea lui Petre Roman în acele
clipe! Dar acest gest denot" clar c" Petre Roman a ac$ionat dup" un
program, c" a avut de îndeplinit un caiet de sarcini nocive pentru

români !i România, misiune care includea !i îndep"rtarea de la
arhive a directorului patriot, c"ci curând dup" aceea urma s" se
produc" pr"p"dul din Arhivele Na$ionale, declan!at de c"ut"torii
dovezilor c" în România s-a produs un holocaust an#evreiesc. Nu au
fost g"site aceste dovezi, dar în schimb au fost sustrase ori distruse
multe din dovezile c" în România nu s-a produs niciun holocaust…În
concluzie: nu se poate vorbi de ravagiile corup$iei f"r" a eviden$ia c"
mai presus !i mai dureros decât r"ul provenit de la marii jegm"nitori
!i profitori ai priva#z"rii este r"ul produs de cei care au ac$ionat pre-
meditat nu ca s" fure, ci ca s" distrug" economia româneasc". Dis-
trugeri de dragul distrugerii, a c"ror ra$iune de a se produce a fost
una singur": s" loveasc" de moarte în economia româneasc", s" sub-
mineze orice aspira$ie româneasc" la demnitate na$ional", la
independen$" economic". De ce ne-a urît atât de tare Petre Roman
!i ceilal$i feciori de cominterni!# instala$i la guvernarea României
dup" 1990?, este alt" întrebare, adresat" istoricilor. Poate !i psi-
hologilor. Eu m" rezum pe terenul destul de ferm al unor observa$ii
!i deduc$ii accesibile oric"rui cet"$ean lucid !i sensibil la eviden$e !i-
l mai acuz o dat" pe Petre Roman de subminarea cu premeditare !i
program a economiei na$ionale. Îl acuz de an#-românism ac#v !i efi-
cient! De complot împotriva Neamului românesc! 

!Cât este de an!semit Ion Coja? 
(4 august 2009, ioncoja.ro) 

Pân" în 1990 am !#ut cu to$ii c" România a fost singura $ar" din-
tre cele intrate sub „cizma“ hitlerist" care nu a acceptat s" par#cipe
la exterminarea evreilor, la programul nazist conceput ad hoc. (...) up"
1990, în debandada care s-a instaurat în România, a ap"rut !i teza c"
„Holocaustul a început în România“ !i c" „românii au asasinat câteva
sute de mii de evrei“. A!a am aflat c" $"ranii români ucideau evrei pen-
tru a le extrage sângele, c"ci sângele evreilor se dovedise a fi un ex-
celent lubrifiant la diverse mecanisme casnice… Sau despre evreii
care, pentru a supravie$ui foametei la care i-au supus românii, au fost
nevoi$i s" m"nânce cadavre sau fecale…(apud Cartea Neagr", scris"
de Mata#as Carp, recent tradus" !i în Occident.) 

Au ap"rut as%el dou" categorii de m"rturii evreie!#. În prima
categorie intr" evreii care au consemnat pozi$ia excep$ional" a
României în contextul Europei naziste, faptul c" România s-a
ab$inut s" par#cipe la genocidul organizat de autorit"$ile naziste.
Aici sunt m"rturiile unor evrei dintre cei mai importan$i !i mai
reprezenta#vi, ca Wilhelm Filderman – pre!edintele Comunit"$ii
Evreilor din România, Alexandru Safran – mare rabin al României,
Mi!u Benvenis# – lider sionist, A.L.Zissu, Nandor Gingold, Moshe
Carmilly Weinberger, Marius Mircu, Siegfried Jaegendorf, Leone
Blum, Marcel Bruhis, Nicolae Minei Grunberg, Oliver Lus#g, Alexan-
dru Graur !i al$ii. 

A doua categorie de m"rturii sunt ale evreilor care sus$in c"
românii au par#cipat cu entuziasm la Holocaust, având pe
con!#in$" via$a a circa 270 000 de evrei. În fruntea acestor evrei se
afl", mai cunoscu$i, Elie Wiesel !i Ilya Ehrenbourg, a c"ror onora-
bilitate, dup" cum se !#e, este contestat" de mul$i evrei dintre cei
mai onorabili. Ceilal$i evrei, care sus$in vinov"$ia românilor, sunt !i
ei de o calitate – sub toate aspectele, mult inferioar" celor de pe
„lista Filderman“. Bun"oar" un Radu Ioanid, num"rul unu pe „lista
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lui Wiesel“, a fost în stare s! jure strâmb în jus"#ie pentru a dobândi
o cas! la care nu mai avea nici un drept: o vânduse statului român
atunci când a plecat din $ar!. Sperjur de g!inar, care ar fi trebuit s!-
l duc! dincolo de gra"i. N-a ajuns în pu%c!rie, ci a fost numit di-
rector la Muzeul Holocaustului din Washington. Sperjur, în mai
multe rânduri, s-a dovedit %i Elie Wiesel, pe care evreii serio%i l-au
demascat cu mai multe minciuni %i potlogarii. Unele recent de-
mascate! Nu insist!… 

Eu, ca român interesat de presta#ia în istorie a poporului meu, a
p!rin#ilor mei, am avut a%adar de ales între aceste dou! opinii, în-
tre aceste dou! grupuri de evrei. Evident, orice alegere a% fi f!cut,
urma s! devin adversarul opiniei unor evrei, a celorlal#i evrei! Am
verificat, atât cât am putut, faptele %i dovezile invocate %i am ajuns
în final la concluzia c! este mult mai credibil! pozi#ia evreilor care
consider! c! românii, „atât cât le-a fost cu pu"n#!“ (l-am citat pe
W.Filderman), au evitat s! par"cipe la persecutarea evreilor, iar de
un program de exterminare a evreilor nicicum nu poate fi vorba în
România. Suferin#ele %i abuzurile la care într-adev!r au fost supu%i
evreii din România nu pot fi numite nici genocid %i nici holocaust!
Au existat m!suri cu caracter an"semit, parte din ele au fost apli-
cate, dar asta nu a dus la moartea organizat!, premeditat! a unor
evrei. Aceasta este pozi#ia mea %i sunt mul#i evreii care gândesc ca
mine. Mai exact spus, eu gândesc ca ei!… 

Se pune o problem! de principiu: se poate numi %i considera
an"-semi"sm faptul c! m-am al!turat unei categorii de evrei %i, în
mod automat, m-am înscris împotriva opiniei celorlal#i evrei? Cum
trebuia s! aleg eu ca s! nu fiu e"chetat drept an"-semit, a%a cum
am ajuns s! fiu catalogat în final, drept an"-semit %i nega#ionist al
Holocaustului. Sau, mai exact pus! întrebarea: cine este mai
reprezenta"v pentru evreime, Alexandru Graur sau Lya Benjamin?
Moshe Carmilly Weinberger, fost rabin al Clujului, sau Harry Culler,
fost propagandist de par"d, adic! sem!n!tor de minciuni? Siegfried
Jaegendorf, %eful unei importante comunit!#i de evrei deporta#i în
Transnistria, deci martor ocular al „Holocaustului din Transnistria“
sau Jean Ancel, „prostul clasei“, remarcabil prin submediocritatea
sa ca istoric, %i care, pus în fa#a eviden#ei, a inventat dup! 1990
povestea cu cei 170.000 de evrei din Ucraina uci%i de români? 

În termeni exac#i, eu nu „am ales“ varianta care îmi convenea
dintre cele dou!, sus#inute una de unii evrei, alta de al#i evrei. Am
cercetat faptele %i documentele cu inima strâns!, nu cumva s! se
infirme teza omeniei române%", îns! decis s! m! supun eviden#ei
%i adev!rului, chiar dac! în felul acesta ar fi fost s! constat c! nea-
mul meu românesc a putut c!dea în p!catul genocidului, mai greu
decât oricare alt p!cat. Mul#umesc bunului Dumnezeu c! adev!rul
nu dezminte renumele de „popor blând“ (l-am citat pe marele ra-
bin Alexandru &afran) al românilor, as'el c! m-am ad!ugat la lista
lui Filderman, onorat de vecin!tatea cu Alexandru Graur & comp. 

Am fost reclamat în jus"#ie ca an"semit, adic! am fost reclamat
c! nu m-am înh!itat cu Wiesel sau Ioanid, ci m-am aliniat la opini-
ile %i pozi#ia lui &afran %i Gingold. Anchetat conform legii, mi-a fost
u%or s! demonstrez dou! lucruri: 

(1) EU NU NEG EXISTEN$A HOLOCAUSTULUI, EU NEG PARTICI-
PAREA ROMÂNIEI LA HOLOCAUST, LA OMUCIDERI ÎN MAS(. 

(2) ÎN TOT CE AM SCRIS M-AM FOLOSIT NUMAI DE SURSE DE
INFORMA$IE EVREIE&TI, DE AUTORI EVREI, ÎN PROPOR$IE DE 95%. (...) 

Nici românii nu au ucis mii %i sute de mii de evrei pe "mpul lui
Ion Antonescu, nici evreii nu au ucis mii %i sute de mii de români în
"mpul comunismului. 

Aceast! concluzie, menit! s! u%ureze contenciosul româno-evrei-
esc, s-ar fi cuvenit s! aib! efecte dintre cele mai pozi"ve în rela#iile
dintre mine %i liderii evrei din România. Concluzia mea, atât de
convenabil! pentru evrei, a fost îns! ignorat! de liderii evrei în
primul rând, dar %i de evrei, în general. Inclusiv de evreii pl!"#i s!
monitorizeze pas cu pas an"semi#ii ca mine! Nu a venit niciun evreu
s!-mi strâng! mâna sau m!car o privire mai amical! s!-mi arunce!
(Fire%te, cu câteva excep#ii…) Acest comportament îl înregistrez ca
lips! de rigoare intelectual!. Mai pe române%te spus, îl numesc
pros"e! Nerozie! Boal! veche, la fel de r!spândit! printre evrei ca %i
printre români… Boal! endemic!! Pan-endemic! dup! 1990! 

!„Varianta paranoic! "i delirant! a holocaustului“
(8 august 2009, ioncoja.ro) 

Holocaustul a produs un fond documentar impresionant. Lipsesc
îns! – a%a cum arat! unii istorici, lipsesc actele oficiale care s!
dovedeasc!, direct %i pozi"v, deci indubitabil, func#ionarea unei
poli"ci, a unei strategii naziste a genocidului an"-evreiesc. Poate c!
%i din aceast! cauz! fondul documentar al Holocaustului este
alc!tuit preponderent din m!rturii. M!rturii ale vic"melor Holo-
caustului, cu privire la evenimente nemijlocit cunoscute în calitate
de par"cipan#i, de vic"me, sau m!rturii ale celor care au preluat,
iar unii au mai %i prelucrat, m!rturia %i relat!rile unor persoane care
au fost martori oculari, dar n-au mai apucat s!-%i depun! m!rturia
proprie, s-o fac! public!. Din p!cate (sau din fericire!), o bun!
parte dintre aceste m!rturii „catastrofice“, care ilustreaz!
posibilit!#ile nelimitate ale bes"alit!#ii omene%", ale dec!derii
umane, s-au dovedit a fi inven#ii, scenarii imaginare ale unor indi-
vizi de rea credin#! sau prea marca#i emo#ional de alte relat!ri fab-
ulatorii. Fiind greu s! dis"ngem între mercenarii minciunii
neru%inate, scelerate, %i cazurile patologice, îi vom pune pe to#i la
un loc, în aceea%i categorie, a autorilor de la care ne-a r!mas vari-
anta paranoic! %i delirant! a Holocaustului. 

Poate c! folosim un termen prea dur, dar nu avem încotro. Sun-
tem prea con%"en#i de r!ul imens pe care îl aduc ace%" indivizi ire-
sponsabili, suntem con%"en#i de riscul c! luându-i în serios, iar mai
devreme sau mai târziu descoperindu-se minciuna %i falsul comis
(vezi s!punul din trupurile evreilor gaza#i), aceast! descoperire va
diminua dras"c gravitatea Holocaustului, îl va deforma %i falsifica
în sens invers, coborîndu-l în derizoriu chiar. La nivelul anecdo"cii
populare (inclusiv evreie%") acest fenomen este deja înregistrat! 

Credem c! asemenea regretabile muta#ii pe care le sufer! imag-
inea public! a Holocaustului sunt consecin#a cea mai direct! a
faptului c! ne lipse%te varianta oficial! a Holocaustului, acreditat!
pân! la detaliu de concluziile jus"#iei %i ale cercet!rii istorice aca-
demice, %i asumat! de autorit!#ile evreie%" în mod oficial %i
înc!rcat! as'el cu autoritatea moral! a celor mai legi"mi
mo%tenitori ai vic"melor Holocaustului. În lipsa acestei versiuni,
feluri#i autori se întrec între ei %i cu propria imagina#ie pentru a
pune în circula#ie – hâr"a "p!rit! rabd! orice! – episoade %i scene
de o cruzime %i o bes"alitate într-adev!r unic!, f!r! pereche în is-
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toria fantasmelor care au bântuit vreodat! mentalul comunitar. Din
fericire, de cele mai multe ori aceste texte nu rezist! la o lectur!
sumar cri"c!, lucid!, iar dac! mai pot fi #i confruntate cu alte
surse, textele respec"ve î#i arat! imediat, oricui, arama minciunii
morbide #i stupide. În acest sens, vom pune pe dou! coloane, fa$!
în fa$!, doi autori care (pre"nd c!) au trecut prin experien$a
Auschwitz-ului, relatat! în lucr!ri rela"v bine cunoscute în bibli-
ografia Holocaustului: Rudolph Hrba & Alain Bes"c, Je me suis
évadé d’Auschwitz, ed. Ramsay, 1988 #i Wieslaw Kielar, Anus
Mundi, 1980 (publicat! în România în 1984, sub "tlul Cinci ani la
Auschwitz). Amândou! c!r$ile descriu, la un moment dat, vizita lui
Himmler, marele lider nazist, la Auschwitz. Cele dou! versiuni sunt
radical diferite. (...) 

Îi las pe ci"tori s!-#i aleag! versiunea pe care s-o ia în serios. Per-
sonal, m! num!r printre ci"torii care îl vor considera pe Wieslaw
Kielar mai credibil, mai corect, fiind mult mai plauzibil ca lucrurile
s! se fi petrecut a#a cum le descrie W.K. Chiar dac! în felul acesta
ne trezim în fa$a unui Himmler care viziteaz! Auschwitzul pentru
a se încredin$a c! de$inu$ii au parte de un regim de via$! #i de o în-
grijire medical! conform normelor civiliza$iei! Vizita lui Himmler
declan#eaz! printre responsabilii lag!rului o veritabil!
potemkiniad!, pentru a nu se abate de la ceea ce Himmler se
a#tepta #i dorea s! constate c! se întâmpl! la Auschwitz. S! ne ierte
Dumnezeu dac! gre#im, dar acest Auschwitz al lui Himmler nu are
nimic de-a face cu un lag!r de exterminare, cu degradarea fiin$ei
umane, cu asasinatele în mas!, cu Holocaustul, în defini"v!
Dimpotriv!!… 

Fire#te! Îi las pe ci"tori s! decid!… Le dau câteva explica$ii ter-
minologice: în jargonul de la Auschwitz, porecla musulmani era
pentru „de$inu$ii epuiza$i de munc! #i de foame, afla$i într-o stare
de istovire total! a organismului; musulmanii se caracterizau, de
asemenea, printr-o stare psihic! tot atât de precar!“ (p. 398). Re-
vier-ul este spitalul lag!rului, iar Leichenträger-ii „de$inu$i care
transportau cadavrele; lucr!tori la morga lag!rului“(p.397). A#adar,
lui Himmler nu i-ar fi f!cut pl!cere s! afle c! la Auschwitz de$inu$ii
mai #i mor! Drept care, se f!ceau eforturi surprinz!toare pentru
s!n!tatea de$inu$ilor, punându-li-se acestora la dispozi$ie chiar #i
o Diätkuche, adic! o buc!t!rie diete"c! ce „preg!tea sup! de lapte
pentru cei bolnavi de stomac, sup! f!r! sare pentru cei bolnavi de
rinichi #i pâine alb! pentru cei care $ineau regim“! (De parc! – ne
vine s! coment!m, nazi#"i n-ar fi conceput s! trimit! la gazare
decât persoane perfect s!n!toase!) 

Numesc „surprinz!toare“ aceste eforturi ale administra$iei
naziste prin raportare la imaginea Auschwitz-ului #i a altor lag!re
naziste de concentrare, imagine sinonim! cu „iadul pe p!mânt“.
A#a am fost obi#nui$i s! ne gândim la ce a însemnat regimul de
deten$ie din aceste lag!re. Zeci de filme, sute de c!r$i, piese de
teatru, reportaje etc. ne-au indus o anumit! viziune despre ce au
însemnat aceste lag!re, viziune contrazis! chiar de "tlul pe care
cartea lui Wieslaw Kielar l-a primit în edi$ia româneasc!: a fost posi-
bil ca la Auschwitz, într-un lag!r de exterminare deci, cineva s!
supravie$uiasc! cinci ani?!… 

Evident, cu aceast! viziune nu rimeaz! nici ideea c!, înainte de
a fi gaza$i, de$inu$ii de la Auschwitz erau trata$i #i vindeca$i de ul-
cer #i alte boli! Logica, extrem de rafinat! a acestui comporta-

ment, totu#i criminal, ne scap!. 
Cartea lui Wieslaw Kielar nici vorb! s! nege Holocaustul. Ea

con$ine dese referin$e la arderea în crematoriu a cadavrelor rezul-
tate din gazarea a mii de de$inu$i, dar, pentru orice meseria# al
scrisului (#i al ci"tului), aceste relat!ri par a fi „lipite“, exterioare re-
cons"tuirii propriu-zise, afectând prea pu$in evolu$ia personajului
principal. F!r! s! ne propunem o lectur! #i o analiz! detaliat! a
acestei c!r$i, o consider!m totu#i din categoria acelor texte care
spun mai mult #i câteodat! cu totul altceva decât autorul ar fi vrut
s! spun!. %i asta pentru c! relatarea fiind de cele mai multe ori
onest!, las! s! „scape“ în text detalii #i aprecieri, fapte a#adar, care
contrazic teza c!r$ii. Teza c!r$ii fiind aceea c! la Auschwitz a fost
anus mundi, adic! locul cel mai murdar #i mai abject al lumii, al
umanit!$ii. Iat! numai câteva din întâmpl!rile #i situa$iile descrise
care infirm! nu numai teza din "tlul c!r$ii, ci #i întreaga literatur!
a Holocaustului, infirm! imaginea „standard“ a Holocaustului,
imaginea hollywoodian! a acestuia: 

* de$inu$ii primeau f!r! restric$ii scrisori #i pachete de la fami-
lie #i de la orice alt! persoan!; 

* un de$inut „cânta în orchestra lag!rului la tamburin! #i la
tob!“. Alt de$inut „#i-a aranjat în camer! un fel de atelier cu
#evalete, cadre #i alte accesorii pentru pictur!, unde se dedica cu
pasiune artei în orele libere“. Pe scurt, „Fiecare f!cea ce #"a. (Mai
mul$i de$inu$i) preg!teau o comedioar! sau ceva în genul !sta. De
obicei veneau dup! mas!, când nimeni nu-i deranja: Lagerarzt-ul
(medicul de lag!r, SS-ist) lipsea întotdeauna, iar SDG-ul (SS-istul din
serviciul sanitar) se evapora #i el undeva, iar autorit!$ile din lag!r
îi tratau cu indulgen$!“(p. 62 #i 96); 

* la Auschwitz s-au înfiripat o mul$ime de idile, deoarece „o dat!
cu trecerea "mpului #i stabilizarea, într-un anumit sens, a condi$iilor
din lag!r, în rela$iile cu femeile a început s! predomine alt element,
de natur! mai in"m!, #i anume cel sexual, care izvora din im-
bolduri mai terestre, dar cât se poate de naturale“(p.111); 

* citat: „Pe Lagerstrasse era o înghesuial! ca pe Corso într-un
ora# mare. To$i se gr!beau s! ajung! la concertul de lâng! buc!t!ria
lag!rului, aflat! în apropierea gardului de sârm! care desp!r$ea
lag!rul de b!rba$i de cel de femei.[...] Tocmai în acest loc deschis
cei în$ele#i î#i aveau punctul de întâlnire. Orchestra lag!rului cânta
valsuri. Am c!utat-o cu privirea pe Halina.“(p.210); 

* „E drept, foamea nu m! amenin$a. Primeam multe pachete cu
alimente de acas!“(p.281); „Pe noi nu ne interesau aceste
ches"uni. În perioada aceea nu sufeream de foame #i aveam alte
probleme de rezolvat“(p.279); 

* „Andrzej, un ho$, be$iv #i z!na"c, nu tr!ise în via$a lui atât de
bine ca aici în lag!r. De ce ar fi evadat?“(p. 260); 

* de evadat de la Auschwitz nu era prea greu. Autorul nostru a
avut nenum!rate ocazii. Iat! una: „Doamna Zommer mi-a dat clar
de în$eles c! a# putea s! evadez. A# primi îmbr!c!minte, o biciclet!
#i a# fi ajutat s! ajung pân! la grani$a Generalgouvernement-ului.
De#i nu o dat! fusesem tentat s! plec, nu am acceptat acest proiect
atât de ispi"tor.“(p.135 #i altele); 

* „De atunci, evad!rile au devenit tot mai frecvente. Cel mai des
evadau ru#ii #i polonezii. Încet-încet, autorit!$ile lag!rului s-au
obi#nuit cu aceast! situa$ie. Cu "mpul s-a renun$at chiar #i la
apelurile prelungite.“(p. 270); 
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* de!inu!ii primeu bani de acas" #i-#i puteau face cump"r"turi
la bufetele din lag"r (p.232); 

* „Am primit un pachet mare cu alimente. M-am mirat: chiar
alalt"ieri primisem altul de acas". Numele expeditorului a l"murit
totul: pachetul îl trimisese Tosia, fiica b"trânului. Ce surpriz"
pl"cut"![...] Alimentele primite nu le mâncam singur, le împ"r!eam
cu ei, iar ei îmi d"deau sardele sau alte conserve.“(p.225) Sunt
nenum"rate relat"rile din care rezult" c" alimenta!ia de!inu!ilor era
convenabil", iar posibilit"!ile de a o îmbun"t"!i se !ineau lan!. 

* la Auschwitz a func!ionat #i un Familienlager (lag"r pentru
familii); 

* de!inu!ii care aveau p"duchi #i nu declarau aceasta spre a fi
desp"duchea!i erau pedepsi!i luându-li-se pâinea din meniu; 

* „S"rb"torile au fost bogate. Am avut carne, #unc", salam,
votc". Era o atmosfer" de parc" ne-am fi aflat în libertate. Stomacul
plin #i alcoolul generau op$mism.“(p.250); 

* „Cel mai r"u era duminica, ziua în care nu se lucra. Dup" ami-
aza avea loc obligatoriu Lausenkontrolle (controlul p"duchilor),
iar apoi o or" de Be%ruhe (odihn"). E adev"rat, Lausenkontrolle nu
ameliora prea mult condi!iile de igien" din lag"r, dar cel pu!in îi
obliga pe anumi!i jego#i s" se spele o dat" pe s"pt"mân" #i s"-#i
schimbe lenjeria cu alta mai curat". &i „odihna“ obligatorie de o or"
duminica dup"-amiaza, la sfâr#itul unei s"pt"mâni cu dou"sprezece
ore de munc" pe zi, nu era altceva decât tot o #ican": blocarea pen-
tru un $mp a mi#c"rilor #i a contactelor dintre de!inu!ii din diferite
blocuri. [...] Eu notam numerele celor deosebit de murdari #i
p"duchio#i, care mai târziu urmau s" fie du#i de Stubendienst
(#eful de sal") la desp"duchere, opera!iune deosebit de
dezagreabil" de!inu!ilor.“(p. 247); 

* de!inu!ii care erau prin#i c" s-au ascuns ca s" nu plece la
munc" erau pedepsi!i cu cinci lovituri la fund (p.242-243); 

* „Perchezi!ia s-ar fi sfâr#it aici, dac" nu ar fi scos de sub pat
dou" pachete mari cu alimente.[...] Hans a scos pe rând tot
con!inutul #i l-a pus pe mas". Helmersohn s-a f"cut verde de furie:
– Solda!ii no#tri mor de foame pe front, iar aici „"#$a“ au de
toate?![...] Scandalul mare a început abia dup" deschiderea
dul"piorului din care c"dea lenjerie de m"tase. Foloseam lenjerie
de m"tase pentru c" în ea p"duchii nu rezistau atât de bine ca în
lenjeria de bumbac. Nu-mi fusese greu s" fac rost de ea…“(p.239); 

* Când au început bombardamentele alia!ilor asupra Germaniei,
paznicii aveau mare grij" s"-i pun" pe de!inu!i la ad"post, adic" se
str"duiau s" evite exterminarea celor deporta!i într-un lag"r mai
târziu declarat lag"r de exterminare! 

* la Auschwitz nazi#$i au întocmit un „registru al deceda!ilor“
(Totenbuch) „care trebuia !inut la zi, c"ci al'el apelurile ie#eau
prost“(p. 155). Un prim comentariu: unde sunt azi aceste registre?
Cuprind ele 4.000.000 de nume? În plus, fiecare deces f"cea obiec-
tul unui raport de deces, în care se f"cea „un istoric al bolii“(p. 195).
S-a produs as'el o arhiv" bogat" #i explicit", care ne-ar permite o
inventariere exact" a vic$melor nazismului. De ce nu s-a f"cut
pân" azi? 

* ca s" ucid" un de!inut, fie el #i evreu, bunul plac al SS-istului
nazist nu era destul, nu era acoperitor, ci trebuia s" însceneze un
mo$v, de regul" tenta$va de evadare, cu declara!ii ale unor martori
etc., ceea ce nu era u#or (p. 123 #.u.); 

Cele de mai sus sunt suficient de edificatoare pentru ca m"rturia
autorului s" intre, f"r" voia acestuia, în contradic!ie net" cu ceea
ce s-ar putea numi imaginea standard sau hollywoodian" a
Auschwitzului nazist. Starea de perplexitate pe care o produc
aceste detalii în con#$in!a oric"rui ci$tor sensibil #i inteligent
a$nge o cot" foarte înalt" (cea mai înalt", în cazul subsemnatului)
atunci când afl"m ce se întâmpla cu cenu#a de!inu!ilor ar#i în cup-
toarele, în celebrele cuptoare de la crematoriile din Auschwitz.
Afl"m de la Wieslaw Kielar c" ves$ta cenu#" era expediat" de
autorit"!ile lag"rului familiei celui incinerat! Repet: cenu#a
de!inu!ilor deceda!i la Auschwitz era trimis" familiei acestora!… Iat"
citatul care, la o lectur" atent", spune atât de mult despre
adev"ratul Auschwitz: 

„Bolnavii muta!i la Birkenau n-au fost gaza!i. Dar soarta lor a fost
pecetluit". În urm"toarele câteva zile, l"sa!i f"r" supraveghere #i
ajutor medical în condi!iile îngrozitoare ale lag"rului Brzezinka
care de-abia se organiza, au murit acolo aproape to!i. Cadavrele lor
au fost incinerate în crematoriul nostru, înc"rcându-se într-un cup-
tor câte patru cadavre odat". Procesul de incinerare a fost #i el scur-
tat, #i, drept urmare, cadavrele nu se transformau complet în
cenu#". Oasele nearse erau sf"râmate cu un pis"log de lemn #i
dac", la cererea familiei, urna cu r"m"#i!ele p"mânte#$ ale de-
functului urma s" fie trimis" acesteia, (s.n.) atunci cenu#a se mai
trecea o dat" prin sit" unde erau amestecate r"m"#i!ele tuturor
mor!ilor. Nu era de ajuns c" familia nu primea r"m"#i!ele
p"mânte#$ auten$ce ale celui drag, chinuit în lag"r, dar trebuia s"
mai #i pl"teasc" un pre! pip"rat pentru trimiterea urnei. Cinismul
#i obtuza neomenie hitlerist" î#i s"rb"toreau triumful conform
principiului Pecunia non olet…“ (p. 106) 

În mod evident, Wieslaw Kielar nu este un profesionist al scrisu-
lui #i, deci, nici al minciunii. Cartea sa este, în chip evident tezist, o
carte an$-nazist". În citatul de mai sus, sincer în an$-nazismul
s"u, Kielar este indignat – pe drept cuvânt – de lipsa de respect
ar"tat" de autorit"!ile lag"rului fa!" de de!inu!ii deceda!i #i fa!" de
familiile acestora. Cinismul nazi#$lor, împins pân" la „pre!ul
pip"rat“ perceput pentru trimiterea urnei, este, într-adev"r,
neomenos. Dar, cum toate pe lumea aceasta sunt rela$ve, #i
neomenia acestor autorit"!i, a gestului relatat de Wieslaw Kielar,
este o m"rime fluctuant" în func!ie de reperele puse în joc. Ra-
portând gestul respec$v la o lume a normalit"!ii, ne însu#im punc-
tul de vedere al autorului. Dar dac" raport"m acest text, acest ci-
tat, la sutele, la miile de texte în care Auschwitz-ul este prezentat
ca locul în care, zilnic, erau arse în crematorii sute de cadavre, ale
celor 4.000.000 (patru milioane) de vic$me transformate în cenu#"
– ceea ce, chipurile, explic" de ce nu s-a mai g"sit nici o urm"
material" a acestui carnagiu apocalip$c, dac" ci$m acest text
re!inând detaliul esen!ial: urna cu r"m"#i!ele p"mânte#$ ale
de!inutului incinerat, la cererea familiei, era trimis" acesteia, prin
po#t" #i contra cost, atunci se casc" în mintea noastr" un imens
semn de exclamare, de perplexitate. Îi l"s"m pe ci$torii no#tri s"
tr"iasc" fiecare cum poate aceast" stare, acest moment.
Rezumându-ne la nivelul logic, ra!ional al comentariilor, vom spune
doar c" dac" într-adev"r lucrurile stau a#a cum le descrie Wieslaw
Kielar, dac" într-adev"r a func!ionat la Auschwitz procedura
deschis" mai sus – altminteri perfect concordant" cu mentalitatea
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!pic nem"easc#, german# – atunci mitul milioanelor de de"inu"i
gaza"i $i ar$i în crematoriile de la Auschwitz va trebui supus unei

reexamin#ri cri!ce urgente, întemeiat# strict pe documente $i pe

celelalte dovezi materiale la care putem apela, acordând toat#
aten"ia $i argumentelor invocate de autorii revizioni$!, nega"ioni$!,

care contest# nu atât holocaustul, ca moment tragic din istoria lu-

mii moderne, cât literatura mincinoas#, indecent de delirant#,

care a invadat bibliotecile lumii, r#spândind imaginea logic $i
omene$te vorbind imposibil de acceptat a unei hecatombe în care

ar urma s# dispar# nu numai cele $ase milioane de evrei, ci $i re-

spectul de sine al umanit#"ii, n#dejdea $i credin"a noastr# în

excelen"a fiin"ei umane. 

Anima"i de sen!mente dintre care nu lipsesc pre"uirea, compa-

siunea $i simpa!a pentru neamul evreiesc, sper#m din toat# inima

ca o asemenea reexaminare a dosarului suferin"elor evreie$! din

anii 1939-1945 s# infirme varianta Holocaustului acreditat# de au-

tori, evrei $i ne-evrei, care au f#cut de ru$ine veacul nostru. Este re-

confortant s# afli c# autorit#"ile germane stabiliser# o regul#, potrivit

c#reia la Auschwitz, din mo!ve strict medicale, dar $i prac!ce,

de"inu"ii deceda"i erau incinera"i, iar cenu$a acestora era trimis#
familiei, la cererea acesteia $i contra cost, ceea ce presupune c# de-

cesul era comunicat familiei! Chiar dac# nu erau întocmai respec-

tate de cei desemna"i s# le aplice, toate aceste proceduri naziste

infirm# categoric ideea unui program de exterminare în mas#, prin

gazare $i incinerare! Infirm# atât inten"ia, cât $i fapta! 

Wieslaw Kielar a fost convins c# prin relatarea sa demasc# „cin-

ismul $i obtuza neomenie hitlerist#“, rapacitatea regimului nazist!

De aceea putem fi siguri c# Wieslaw Kielar a relatat cu sinceritate

detaliul esen"ial: administra"ia nazist# a Auschwitz-ului avea, prin

lege sau prin regulamentul interior de func"ionare, obliga"ia de a

anun"a familia de"inu"ilor deceda"i cu privire la producerea dece-

sului, oferindu-se s# expedieze, contra cost, cenu$a decedatului,

rezultat# din incinerarea obligatorie a celor deceda"i la Auschwitz.

Aceasta este informa"ia cea mai important# pe care, f#r# s#-$i dea

seama de importan"a, de semnifica"ia ei, ne-o furnizeaz# Wieslaw

Kielar cu oarecare candoare, c#ci o face împotriva tezei de care este

însufle"it# scrierea c#r"ii. Iar semnifica"ia acestei informa"ii este una

singur#: în condi"iile unei asemenea prevederi $i proceduri, la

Auschwitz nu era posibil# exterminarea pe band# rulant# a sute de

mii de de"inu"i! %i nici nu s-a încercat sau m#car inten"ionat! 

Preciz#m: aceast# concluzie se impune în condi"iile amin!tei

proceduri, dac# $i numai dac# aceasta într-adev#r a figurat în reg-

ulamentul sau legisla"ia dup# care a func"ionat lag#rul de concen-

trare, de deportare, de exterminare sau ce alt nume i se va da

lag#rului de la Auschwitz. 

Cartea lui Wieslaw Kielar s-a publicat în România în anul 1984,

la Editura Poli!c#, o editur# bine $i riguros controlat# de evreii din

conducerea Par!dului Comunist Român. Directorul editurii era

Valter Roman, ka acea dat#. Lectura acestei c#r"i nu a avut la vre-

mea aceea efectul unei revela"ii. Ches!unea Holocaustului nu avea

nici o tangen"# direct# cu noi, românii. Decât cel mult pentru a ne

oferi prilejul s# constat#m, cu sa!sfac"ie, ab"inerea românilor, în

frunte cu Ion Antonescu, de a par!cipa la prigoana împotriva

evreilor declan$at# la sfâr$itul anilor ’30. 

Ci!t# dup# 1990, cartea lui Wieslaw Kielar devine îns# foarte

important# publicul românesc. %i asta din cel pu"in dou# mo!ve: 

* dup# 1990 s-a declan$at o vast# campanie de acuza"ii la adresa

României $i a poporului român, pe ideea c# „Holocaustul a în-

ceput în România“ (tez# lansat# de Moses Rozen, pre$edintele

Federa"iei Comunit#"ilor Evreie$! din România), românii fiind au-

torii asasin#rii în mas# a peste 400.000 de evrei; 

* dup# 1990 s-a publicat un num#r însemnat, de$i înc# insufi-

cient, de documente, memorii $i informa"ii cu privire la închisorile

comuniste, la regimul penitenciar din acei ani, îndeosebi din pe-

rioada 1946-1964. 

Raportând m#rturia ($i amin!rile) lui Wieslaw Kielar la cele

dou# „evenimente“ post-decembriste, fiecare ci!tor român devine

interesat de toate informa"iile furnizate de autorul polonez pe

care s# le poat# u!liza pentru a respinge acuza"ia de Holocaust în

România, acuza"ii care, f#r# voia noastr#, ne oblig# s# înregistr#m

cu sa!sfac"ie toate elementele care, faute de mieux, dac# nu

privesc propriu-zis „holocaustul din România“, neag# sau

diminueaz# cu severitate Holocaustul în general, ca parte $i capi-

tol din istoria veacului al XX-lea. Dac# nu se va dovedi c# este

exagerat#, mult pra exagerat# cifra de 4.000.000 de vic!me

evreie$! de la Auschwitz, atunci va fi compromis# $i ideea c#
românii au produs 400.000 de vic!me evreie$!, încurajându-ne ast-

fel s# ne facem pe plac $i s# ne îndoim din toat# inima de aceste

cifre, $i chiar de fapta în sine (vezi „progromul“ din ianuarie 1941). 

Propunem îns# $i o raportare a c#r"ii lui Wieslaw Kielar la

publica"iile post-decembriste care au avut ca subiect universul

concentra"ionar comunist din România: c#r"i, reviste, filme docu-

mentare etc. Compara"ia pune fa"# în fa"# regimul de deten"ie din

Auschwitz $i regimul de deten"ie de la Pite$!, Aiud, Gherla sau

Canal! Nu mai lungim vorba $i punem concluzia: Auschwitz-ul de-

scris de Wieslaw Kielar este, în cele mai multe privin"e, mai civilizat,

mai uman, mai suportabil decât ceea ce a însemnat represiunea

comunist# din România anilor 1946-1964. 

Fire$te, r#mâne de stabilit la ce distan"# se afl# Auschwitz-ul lui

Wieslaw Kielar de Auschwitz-ul cel adev#rat. Pân# la proba con-

trarie consemn#m impresia noastr# c# oricum imaginea standard

– am numit-o „hollywoodian#“ a Auschwitz-ului deformeaz#
adev#rul mult mai mult decât o face autorul de care ne-am ocupat. 

* 

Condi"iile în care au fost lipsi"i de libertate cei pe care jus!"ia
comunist# i-a considerat a fi ni$te „du$mani ai poporului $i ai regimu-

lui“ alc#tuiesc un capitol considerat $i definitoriu din ceea ce mult#
lume nume$te a fi fost Holocaustul ro$u. Majoritatea celor care au

tratat acest subiect $i aceast# perioad# istoric# (1917-1989) sta-

bilesc, în termeni clari sau mai voala"i, r#spunderea $i vinov#"ia
evreiasc# pentru instaurarea comunismului bol$evic în Rusia $i pen-

tru tot ce a urmat! Cele „dou#“ holocausturi !nd tot mai mult s# fie

opuse unul celuilalt, în ideea c# rolurile se inverseaz#: vic!mele

Holocaustului nazist devin beneficiarii Holocaustului comunist. Evi-

dent, sunt multe $i c#r"ile (lucr#rile) care alc#tuiesc literatura Holo-

caustului ro$u! Cum era de a$teptat, în aceast# literatur# evreii sunt

prezenta"i ca agen"i ai R#ului, ai ne-omeniei etc. Evident, $i-n aceast#
literatur# exist# mult adev#r, dar $i mult# mis!ficare sau „numai“ ex-

agerare. Înc# pu"in $i vom putea consemna $i aici o „variant#
paranoic# $i delirant#“ a Holocaustului ro$u, care sfideaz# orice



Centrul pentru Montorizarea !i Combaterea Antisemitismului în România
Raport de Monitorizare 2006-2009

30

logic! "i bunul sim# cel mai elementar. O mostr! din aceast!
literatur!, ru"inoas! "i p!guboas! în sine, ne-a oferit-o recent cartea
Ofensiva iudaismului asupra României, scris! de dl. Cornel dan Nico-
lae. Autorul este as$el la a doua carte pe acest subiect "i, personal,
le apreciez pe amândou! pentru informa#iile adunate, pentru on-
es%tatea comentatorului. Îl cunosc "i pe autor: o persoan! modest!,
deloc veleitar!, inteligent!, cu sim#ul înn!scut al drept!#ii, al jus%#iei,
care a avut ocazia s! cunoasc! în mod nemijlocit, ca vic%m!, mafia
evreiasc! beneficiar! a a"a-zisei priva%z!ri din România de dup!
1990. În realitate, aceast! priva%zare a însemnat fie distrugerea
economiei române"%, fie înstr!inarea a ceea ce nu s-a distrus. Iar
printre str!inii beneficiari ai acestei „priva%z!ri“ cei mai mul#i "i mai
generos r!spl!%#i de guvernan#ii români au fost „inves%torii“ evrei.
Bun!oar! cei care au luat pe mai nimic hotelul Bucure"%, unde lucru
pe vremea aceea dl Cornel Dan Nicolae. Revoltat "i înver"unat îm-
potriva celor care l-au transformat în "omer, Cornel Dan Nicolae s-a
documentat de unul singur asupra subiectului („rolul inves%torilor
evrei în priva%zarea post-decembrist! din România“) "i, în final, a
ajuns s! fie preocupat de problema rela#iilor dintre români "i evrei
de-a lungul unei dictaturi bol"evice, când, precum se "%e "i se spune,
evreii comuni"% „au ajuns s! conduc! România“. Asta în contextul
est-european bol"evizat "i, în consecin#!, controlat "i el de evrei, in-
clusiv Uniunea Sovie%c!! … Cam aceasta este, în rezumat, teza
implic!rii evreie"% în Holocaustul ro"u! 

Publicându-"i cea de-a doua carte, dl Cornel Dan Nicolae a con-
siderat de cuviin#! s! convoace în sprijinul tezelor sale "i o autoritate
"%in#ific!, as$el c! pe coperta a IV-a a c!r#ii a inserat urm!torul ci-
tat, extras dintr-o carte a lui Dan Zamfirescu: „Exist! o Securitate care
nu va putea fi niciodat! incriminat! "i judecat! "i care a dominat pân!
în 1964. Oameni care au ucis oameni. Profesorul G!l!"anu era în
b!l#ile Dun!rii "i "eful lag!rului cerea 15 mor#i pe zi. Când nu erau 15
mor#i în fiecare zi, f!ceau scandal. Criminalul tr!ie"te, dar apar#ine
unei na#ionalit!#i care nu poate fi judecat! pentru c! intr!m în con-
flict interna#ional. Dac! acest caz îl înmul#im cu foarte mul#i al#ii pân!
la faimosul Nicolski, ave#i bomba de care nu se a%nge nimeni.“ 

Decriptat – iar decriptarea e la îndemâna oric!rei ci%tor cât de
cât avizat, textul citat ne informeaz! c! pân! în 1964, Securitatea
din România era condus! de evrei, evrei „care au ucis oameni“.
Bun!oar!, de#inu#ii (poli%ci) du"i „la stuf“ pl!teau un tribut es%mat
de Dan Zamfirescu la „15 mor#i pe zi“. Criminalul de director, care
pre%ndea cu vehemen#! aceast! recolt! zilnic!, nu a fost niciodat!
tras la r!spundere pentru crimele sale pentru c! era evreu, iar evreii
nu dau niciodat! socoteal! de faptele lor, decât cu riscul unui
„conflict interna#ional“, care este mai bine s! fie evitat! Dar nu nu-
mai de#inu#ii de la stuf, din b!l#ile Dun!rii, au avut director de
pu"c!rie evreu, ci cam toate penitenciarele din anii 1946-1964 au
avut directori evrei, cam to#i de teapa ves%tului „criminal“ Nicol-
ski, iar unii înc! sunt în via#!. Dan Zamfirescu ne sugereaz! "i un cal-
cul: cei 15 mor#i pe zi îi înmul#im cu num!rul închisorilor "i rezult!
num!rul celor care mureau zilnic ca s! le fac! pe plac evreilor
bol"evici, instala#i la direc#ia penitenciarelor române"%. Fire"te,
înmul#im acest num!r cu num!rul zilelor din perioada amin%t!
(1946-1964) "i ob#inem num!rul de români care "i-au dat via#a ca
vic%me ale opresiunii bol"evice, adic! ale opresiunii evreie"%!
Ob#inem as$el un num!r care va dep!"i bini"or num!rul evreilor

uci"i de Ion Antonescu: 400.000 dup! unii autori, 750.000 dup!
al#ii! Nu putem preciza totu"i acest num!r c!ci asta ar însemna s!
declan"!m „bomba de care nu se a%nge nimeni“! Cam asta vrea s!
spun! domnul Dan Zamfirescu. &i al#ii ca el! 

Care este adev!rul? 
Ca "i în cazul „evreilor uci"i de Antonescu“, adev!rul nu este „un-

deva la mijloc“, ci exact la cel!lalt cap!t. Adic!, a"a cum demonstra
într-o interven#ie a sa domnul Boldur L!#escu, fost de#inut poli%c "i
vic%m! a Holocaustului ro"u, num!rul vic%melor celor dou! Holo-
causturi a fost exagerat cam în aceea"i propor#ie de autorii sta%s%-
cilor respectvie, cam cu aceea"i viziune delirant! asupra istoriei. 

* 
Departe de noi gândul c! "%m cu exac%tate care este adev!rul.

Suntem siguri de un singur lucru: ne bucur! orice dovad! c! vic-
%mele Holocaustului, nazist sau comunist, sunt mai pu#ine decât
în cifrele fluturate în ochii lumii întregi de ac%vi"%i, mercenarii
sau numai voluntarii deliran#i "i incon"%en#i ai minciunii! 

!„Predica de la P!tru Vod!“ 
(2009, ioncoja.ro) 

La acest ar%col a fost aprobat 'i urm!toriul comentariu: 
„C. Burlacu01.09.2009 at 4:11 am  

(…) Referitor la Adolf Hitler !i eu sunt impotriva lui, dar nu din ace-

leasi mo"ve ca ale dvs., ci pentru ca nu si-a incheiat opera inceputa !i
i-a lasat pe jidani în viata sa ne aduca în România comunismul, jaful,

teroarea !i crima. (…)In concluzie voi pune umarul alaturi de dvs. nu-

mai daca face" o poli"ca curata na"onalista, fara amestec de comu-

nism !i cres"nism, a caror sfori sunt trase de sionism.Problemele care

ar trebui sa va preocupe ar trebui sa fie problemele mult mai se-

rioase de interes strict na"onal cum ar fi: salvarea tarii noastre din

dezastru economic provocat de globalismul mondial jidanesc; redob-

ndirea teritoriilor romanes" luate ilegal de Ucraina,Bulgaria !i Serbia;

schimbarea denumirii tarii din România în Dacia; inceperea procesu-

lui comunismului de decomunizarea tarii !i despagubirea vic"melor dic-

taturii judeo-comuniste; restabilirea adevarului istoric !i intoarcerea la

radacina strabuna !i iden"tatea na"onala a na"ei !i tarii noastre.

Ches"uniile bizare cu Maica Domnului, Isus Cristos !i al" jidani care se

dau drept „dumnezeii“ poporului roman !i ai altor popoare, trebuie ig-

norate, pentru ca este o pierdere de "mp. Daca va pasa de Na"unea

!i Patria noastra, dvs. trebuie sa vorbi" în numele taranilor, muncito-

rilor !i intelectualilor romani care au ramas fara lucru !i care pentru a-

si procura existenta zilei sunt nevoi" sa plece departe de tara ca sclavi

ai altor popoare, în "mp ce agentura straina fura din România tone de

aur !i alte boga"i ca pe "mpul Imperiului Roman !i al Imperiului Dia-

bolic Sovie"c. Inzestra" cu energia !i puterea divina, noi trebuie sa lup-

tam pentru salvarea Na"unii !i Tarii noastre. !i nu conteaza cat de pu-

"ni suntem, pentru ca suntem o elita. Nu conteaza cat de greu va fi,

noi trebuie sa luptam cu riscul vie"i pentru binele, fericirea !i pros-

peritatea na"ei !i rasei noastre albe. Intreaga omenire a intrat intro

noua era, în care globalismul jidanesc !i mai cu seama religia judeo-

cres"na nu mai prezinta nici o garan"e, ci i-a sunat sfarsitul. Cu bine,

Constan"n Burlacu New York City 7517, 31 August
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! „Opri!i-l pe Gabrea (II)“ 

(13 septembrie 2009, ioncoja.ro) 

completare la cronica filmului „C!l!toria lui Gruber“ 
Public m!rturia dlui dr Epifanie Coz!rescu despre „pogromul“ de la

Ia"i, relatat cu atâta dispre# al adev!rului istoric în filmul lui Radu
Gabrea. Din acest film ar rezulta c! trupele germane din Ia"i nu ar fi avut
niciun amestec în desf!"urarea evenimentelor din „duminica aceea“, iar
solda#ii români "i ofi#erii lor sunt prezenta#i ca ni"te brute josnice "i stu-
pide, vinova#i de cumplitul m!cel. Celebra secven#! în care evreii din
tren gem dispera#i dup! o gur! de ap! sau de aer curat, îi pune în prim
plan pe jandarmii români, de paz! la acele trenuri, nu cumva s! li se
în$nd! evreilor o mân! de ajutor. În realitate, cele petrecute la Ia"i
atunci au cons$tuit dup! 1945 subiectul a dou! procese #inute la Haifa
%i Cern!u#i, care au iden$ficat în persoan! pe to#i ofi#erii "i solda#ii
implica#i în pogrom. Numai ofi#eri "i solda#i germani… Inclusiv la paza
vagoanelor. Vom reveni asupra subiectului, publicând m!rturia
complet! a dlui dr Coz!rescu Epifanie. Deocamdat! cele de mai jos. 

Mult S$mate Domnule profesor univ. Ion Coja,  
Încântat "i onorat de faptul c! a#i binevoit a ci$ volumul meu de

proz! scurt! in$tulat „Paramedicalia“ – ceea ce vrea s! însemne :
însemn!ri din $mpul vie#ii mele ca medic. Cu alte cuvinte, sunt evo-
cate momente din via#a mea de medic, „tr!ite "i nu „n!scocite“… 

Printre acestea "i problemele evreilor din Moldova – unde am
convie#uit "i eu cu dân"ii. Deci nu pe tem! principal!, ci colateral!,
întrucât eu aveam alte preocup!ri. Totu"i voi încerca s! l!muresc ni#el
"i problema lor. O fac oarecum obligat întrucât oprobiul ce ni se
arunc! în sarcin!, în realitate este str!in de ceea ce s-ar putea numi
„holocaust“, cumva am!rându-ne sufletul, fiind dep!rtat de adev!r. 

Dac! la noi în Moldova au suferit în vremea aceea anumite
vexa#iuni, în majoritatea lor nu au fost provocate de noi, de popula#ia
românesc!, ci de trupele SS (fasciste) germane, aflate atunci pe ter-
itoriul nostru! Este purul adev!r pe care îl sus#in cu convingere. (...) 

Mai trebuie men#ionat faptul c! în perioada cînd #ara era
condus! de Mare"alul Ion Antonescu, nem#ii au trimis un tren cu
15 vagoane pentru a ridica evrei din Bucure"$ spre a fi lichida#i de
la Auschvitz. Acest tren s-a întors f!r! nici un singur evreu trimis în
colo. &i atunci unde este holocaostul românesc ?! 

18 noiembrie 2008 
Dr. Epifanie Coz!rescu, 
fost medic, veteran de r!zboi, r!nit "i evadat din prizonierat so-

vie$c, fost expropiat "i deportat cu domiciliu for#at de la S!veni –
Boto"ani la Roman în perioada 1949 – 1951“ 

!„Scrisoarea dr.-lui Epifanie Coz"rescu“ 

(13 septembrie 2009, ioncoja.ro) 

MULT STIMATE DOMNULE PROFESOR UNIVERSITAR ION COJA, 
În primul rând va uram s!n!tate deplin! "i succes în pre#ioasa

Dumneavoastra opera de istorie ce o scoate#i la lumin!. 
In ce prive"te M!rturiile mele aduse pro "i contra acuza#iilor de

anisemi$sm "i holocaust românesc revin asupra celor declarate: 
1. Alian#a f!cut! de generalul, ulterior, Mare"al Ion Antonescu

cu Germania s-a referit numai la recuperarea teritoriilor rupte din
trupul #!rii, prin odiosul Pact Ribbentrop – Molotov, în anii 1939/40,

în nici un caz pentru a sprijini "i a transmite din Germania în Româ-
nia holocaustul an$evreiesc de atunci. 

2. Dup! recuperarea teritoriilor pierdute "i ap!rarea lor prin
alian#! strict militar! cu armata german!, li s-a aprobat trupelor
române care p!trunseser! în Basarabia "i nordul Bucovinei, s! s!
deporteze în Transnistria numai locuitorii evrei, care î"i b!tuser! joc
de armata român! aflat! în retragere în anul precedent dup!
pactul Ribbetrop – Molotov; nici un fel de alt! r!zbunare! 

3. În ceea ce prive"te uciderile de evrei comise în 1941 la Ia"i,
unde lucram eu atunci într-un spital militarizat, deci am fost martor
audi$v "i ocular, în total s-au înregistrat 9000 de decese, din cei 45
000 de cet!#eni evrei ai Ia"ului din acea vreme, toate produse de tru-
pele SS germane, care sus#ineau c! se lupt! cu popula#ia evreiasc!
filosovie$c!, care au ajutat avia#ia sovie$c! s! repereze punctele de
atac din Ia"i în $mpul nop#ilor, când ora"ul era în camuflaj. 

4. Dup! cum am ar!tat în capitolul din cartea mea Paramedicalia,
câteva mii de evrei au fost îmbarcate în dou! trenuri spre a fi
transporta#i în alte centre din #ar!, mai pu#in periclitate. Trenul nr. 1 "i-
a debarcat to#i de#inu#ii în cel mai apropiat ora" de Ia"i, la Podul Iloaie.
Trenul nr. 2 care trebuia s! transporte evrei în lag!rul de concentrare
de la C!l!ra"i – Ialomi#a, având a parcurge o distan#! mare într-o
perioad! îndelungat!, când linia ferat! era supra aglomerat! cu trenuri
militare, care gr!beau spre front, fiind obligat s! sta#ioneze prin g!rile
aflate pe parcurs în special la Podul Iluaie "i Târgu Frumos "i alte g!ri mai
mici pe parcurs, mul#i de#inu#i evrei înghesui#i în vagoanele oblonite au
murit acolo asfixia#i, fiind debarca#i prin g!rile întâlnite, ul$ma din
acestea fiind Romanul. Pân! la Roman au murit cca. 413 evrei "i la
C!l!ra"i au ajuns nev!t!ma#i 776 de de#inu#i, to#i elibera#i, dup! cum
se "$e în 1944. Ul$ma asfixiere a lor s-a produs pe cale înainte de a
ajunge la Roman. Aici ,a"a cum am ar!tat în ar$colul meu in$tulat
„Trenul mor#ii la Roman“ ( a se vedea Paramedicalia, pg 25 – 29), su-
pliciul evreilor înghesui#i în vagoane a luat sfâr"it datorit!, interven#iei
pre"edintei de Cruce Ro"ie din Roman, Doamna Viorica Agarici sprijinit!
în ac#iunea ei filantropic! de prefectului jude#ului Roman, colonelul
&tefan Ionescu, cei doi medici de serviciu în gar!: dr. Veronica F!lcoianu,
so#ia directorului Spitalului Roman "i med. Cpt. dr. Radu Popovici, "ef
al sec#iei Chirurgie a Spitalului Militar din Roman, plus personal de
asisten#! sanitar! "i social! civil "i militar, to#i ace"$a nereu"ind s!
deschid! vagoanele supra aglomerate intrate în gara Roman, au apelat
la sprijinul Reginiei Mam! Elena a regelui Mihai I, aflat! atunci în vizit!
la spitalele militare de r!ni#i din Roman, care, la rândul ei, a cerut aju-
torul Mare"alului Ion Antonescu, aflat în trenul „Patria“, de unde co-
manda trupele române de pe front. Abia acesta, cerând aprobarea co-
mandantului german al acestei linii a frontului, a dat ordin s! se dea voie
s! se vin! în ajutorul evreilor din tren, care cereau ap!, aer "i lumin!.
Ca urmare trenul a fost oprit "i li s-a acordat asisten#a necesar!, dup!
cum am expus pe larg în capitolul „Mit "i adev!r în în problema trenul
mor#ii“, publicat în volumul Paramedicalia, trimis Dumneavoastr!. 

5. În privin#a celor 400 000 de evreilor din România emigra#i în
Israel între 1941 – 1943 toate informa#iile de#inându-le din presa
vremii, nu am nimic de ad!ugat. V! rog cerceta#i acolo. 

6. Sunt de acord a fi publicate toate informa#iile redate de mine,
deoarece sunt conforme cu cele aflate atunci. 

Al Dumneavoastr! cu toat! s$ma,Dr. Epifanie Coz!rescu – vet-
eran din al doilea r!zboi mondial, 2 ianuarie 2009“. 
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! „Punctul meu de plecare este încrederea 

în români, în energiile na!ionale“ 

(29 septembrie 2009, ioncoja.ro) 

„Care ar fi celelalte dou! „informa"ii capitale“ despre români? 
Una prive#te contenciosul româno-evreiesc, acuza"ia de holocaust,

de genocid, de pogrom, cu care suntem gratula"i de unii evrei. Repet,
unii evrei, nu to"i. Pentru mine, românul care nu s-a interesat în mod
special despre ne-vinov!"ia românilor în aceast! materie #i nu a cerc-
etat acest subiect, ci #i-a însu#it f!r! s! clipeasc! „dilema$c“ teza lui
Wiesel #i a altor haimanale de evrei #i români, tez! care sus"ine c! sun-
tem un popor de criminali, acel român, oricât ar fi el de #colit, de ac-
ademic, decade din dreptul de a ros$ judec!"i de valoare asupra
poporului român! Asemenea judec!"i nu se pot formula f!r! a lua în
seam! faptul c! românii, pu#i la încercare de istorie sau de Dumnezeu,
supu#i testului de omenie al!turi de celelalte popoare din Europa, au
dovedit un comportament mai mult decât onorabil, oferindu-le
evreilor n!p!stui"i un sprijin pe care alte popoare nu au fost în stare
s!-l arate #i s!-l ofere evreilor. Or, acest adev!r multora nu le convine
azi, a#a c! au scornit basna cu holocaustul, cum c! a fost holocaust în
România, ba chiar „holocaustul a început în România“. Eu nu le cer in-
telectualilor români s! protesteze fa"! de aceast! minciun! netrebnic!,
dar îi pre$nd românului care se crede îndrept!"it s!-#i judece p!rin"ii
cu asprime, chipurile cu luciditate, îi cer acelui româna# s! se pronun"e
mai întâi asupra acestui subiect: a fost sau nu holocaust în România?
Sau purtat sau nu românii într-un mod care ar fi fost normal s! le atrag!
recuno#$n"a evreilor? Repet, eu nu pre$nd de la dl Baconski s!
intervin! în problema holocaustului. Îi în"eleg pe to"i cei care se ab"in
#i tac: au familie, au o carier! în fa"!, au cine #$e ce p!cate pentru care
se simt vulnerabili sau #antajabili etc. Dar dac!, nesilit de nimeni, te
încume"i s! abordezi subiectul ginga# al unei evalu!ri totale, gen-
erale, a presta"iei istorice de care s-au învrednicit românii de pre-
tu$ndeni #i dintotdeauna, emi"ând as%el judec!"i cri$ce aspre #i cat-
egorice, deloc dubita$ve, pe un ton senten"ios, ca #i când tu ai fi
pedagogul neamului, eu nu te iau în serios decât dac! ai trecut „proba
Holocaustului“ #i nu te-ai ferit s! spui adev!rul. Dac! te-ai ar!tat gata
s! suferi pentru adev!r! (...) A consemnat Marius Marinescu“. 

!„Apel la Memorialul Holocaustului“ 

(12 octombrie 2009, ioncoja.ro)

„Ast!zi, 8 octombrie 2009, la Bucure#$ s-a inaugurat Memori-
alul Memorialul Holocaustului din România. Pozi"ia noastr! fa"! de
acest Memorial al minciunii ins$tu"ionalizate o exprim!m prin re-
publicarea textului ata#at. Îi rug!m pe to"i românii de bun! credin"!
s! r!spândeasc! protestul nostru, prin toate mijloacele pe care le
au la dispozi"ie. Cu urari de bine, Ion Coja 

APEL la MEMORIALUL HOLOCAUSTULUI 
C!tre 
Pre&edintele României 
Primul Ministru al României 
Pre&edintele Senatului 
Pre&edintele Camerei Deputa"ilor 
Pre&edin"ii par$delor parlamentare 
Primarul General al Bucure&$ului 
Domnilor, 

Ru&inoasa Ordonan"! nr 31/2002 prin care s-a produs
recunoa&terea oficial! a unui pre$ns holocaust s!vâr&it de români
împotriva evreilor este opera celui mai corupt prim ministru din
istoria României. Un poli$cian cu cât este mai corupt, cu atât
este mai u&or de &antajat &i manipulat. Indiferent îns! de
împrejur!rile care l-au constrâns pe Adrian N!stase s! comit! un
gest atât de potrivnic adev!rului, a$tudinea clasei noastre poli$ce,
care nu a g!sit energia &i resursele morale pentru a se împotrivi
acestui abuz, nu este mai pu"in reprobabil!. Promulgarea
Ordonan"ei este un gest care descalific! clasa poli$c! din Româ-
nia de azi, dovedind un dispre" funciar al poli$cienilor fa"! de fiin"a
poporului român, fa"! de valorile create de Neamul românesc de-
a lungul istoriei sale. 

La vremea respec$v! noi, Uniunea Vatra Româneasc!, precum
&i alte voci ale opiniei publice, din 'ar! &i din str!in!tate, am
protestat cu toate mijlocele de care dispunem, denun"ând acest
comportament sinonim cu tr!darea de 'ar!. Am protestat
deoarece avem toate dovezile necesare pentru a respinge odioasa
acuza"ie de genocid &i holocaust adus! p!rin"ilor no&tri. 

Din p!cate, lucrurile nu s-au aprit aici &i azi asist!m la o nou!
escaladare a minciunii, a diversiunii an$-române&$. Ne referim ast-
fel la inten"ia de a se ridica la Bucure&$ un Memorial în amin$rea
evreilor &i "iganilor vic$me ale pre$nsului genocid efectuat de gu-
vernul ION ANTONESCU. În realitate, ceea ce s-a întâmplat cu
evreii &i "iganii deporta"i de Antonescu dincolo de Nistru nu a fost
un genocid, ci un gest de legi$m! ap!rare al autorit!"ilor, care s-
au v!zut confruntate, în plin r!zboi, cu comportamentul lipsit de
loialitate al unor evrei &i "igani, dovedi"i sau cunoscu"i ori
suspecta"i a fi agen"i ai URSS. 

Deportarea unor persoane suspecte de colaborare cu inamicul
este o m!sur! preven$v! curent! la vreme de r!zboi în toat!
lumea. La fel au procedat în exact aceea&i perioad! &i americanii,
prin izolarea japonezilor &i italienilor din SUA b!nui"i c! ar avea a$-
tudini sau ac$vit!"i an$-americane. Pentru mul"i americani, sim-
pla calitate de etnic japonez sau italian a fost suficient! pentru a
ajunge într-un lag!r de concentrare amenajat de guvernul amer-
ican. Nici pe departe îns! japonezii sau italienii din SUA nu s-au de-
dat la crimele &i $c!lo&iile s!vâr&ite în Basarabia &i Bucovina de
cet!"eni români de etnie evreiasc!. Fiind dificil! iden$ficarea în
persoan! a criminalilor, iar comunitatea evreiasc! declarându-se
incapabil! s!-&i dea concursul la descoperirea vinova"ilor, Ion An-
tonescu a decis str!mutarea tuturor evreilor din Basarabia &i Bu-
covina, vinova"i sau nevinova"i, într-un spa"iu în care s! poat! fi
supraveghea"i &i împiedica"i ca vreunii dintre ei s! mai comit! &i
alte acte criminale, de diversiune an$-românesc!. Aceast! m!sur!
nu poate fi catalogat! drept genocid sau holocaust. Ea este
prac$cat! chiar &i în zilele noastre de statul Israel. Cu o jus$ficare
mult mai slab! decât cea invocat! de guvernul mare&alului Ion An-
tonescu. 

La fel, nici un "igan nu a fost deportat pentru c! era "igan,
dovad! fiind num!rul totu&i mic al "iganilor care au intrat sub
inciden"a acestor m!suri de precau"ie. Se dovedise îns! c! &atra
nomad! g!zduia adeseori persoane preocupate s! observe &i s! în-
registreze tot ce putea fi de interes militar &i s! transmit! apoi la
inamic aceste informa"ii… Nimeni nu poate produce dovada c! de-
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portarea la Bug a !iganilor a afectat efec"ve mari de persoane, de
persoane nevinovate. În mod specific, !iganii din Bucure#", care #i-
au v$zut de treaba lor #i nu au înc$lcat legile %$rii, nu au p$!it
nimic. As&el c$ ideea de a ridica un Memorial, un memorial închi-
nat evreilor #i !iganilor vic"me ale „genocidului“ antonescian,
este cu totul contrar$ adev$rului istoric. Printr-un as&el de Me-
morial ar înseamna s$ omagiem lipsa de loialitate fa!$ de statul
român, s$ cins"m crimele s$vâr#ite împotriva poporului român! Cu
atât mai mult la Bucure#" nu are cum s$ se mo"veze un asemnea
Memorial. Din Bucure#" au fost deporta!i circa 300 de evrei,
cunoscu!i de Siguran!a statului ca agen!i sovie"ci sau britanici, din-
tre care la sfâr#itul r$zboiului aproape to!i, vreo 290, erau în via!$.
Chiar admi!ând c$ au dreptate cei care clameaz$ pe tema unui
holocaust „românesc“, memorialul acestuia nu poate fi în$l!at
decât acolo unde s-a produs. Adic$ nic$ieri propriu zis!… Nici
m$car în Transnistria! 

Drept care ne permitem ca, în numele adev$rului #i în numele
poporului român, s$ v$ cerem, dumneavoastr$, domnilor înal!i
demnitari, #i întregii clase poli"ce, v$ cerem s$ pune!i cap$t aces-
tei a"tudini de nep$sare #i indolen!$ poli"c$ #i s$ stopa!i orice
ini!ia"v$ menit$ s$ escaladeze #i s$ supraliciteze neadev$rul pe
care l-a!i oficializat prin Ordonan!a ru#inii! Organiza!i, oameni buni,
o dezbatere #"in!ific$ serioas$ pe tema acestui holocaust, lua!i
aminte la cei care cri"c$ #i resping raportul comisiei Wiesel #i, dac$
vre!i s$ v$ ar$ta!i filo-semi"smul dumneavoastr$, încerca!i s$
în!elege!i c$ cei mai interesa!i în stabilirea cât mai grabnic$ a
adev$rului despre Holocaust sunt evreii în#i#i! Adev$rul nu poate fi
an"semit! Teama de a fi taxat an"-semit nu poate jus"fica minciuna! 

Ideea nefericit$ de a ridica în România un memorial al Holo-
caustului ne oblig$ s$ v$ reamin"m ori s$ aducem la cuno#"n!a tu-
turor o situa!ie cu totul anormal$, de-a dreptul comic$, hilar$, dac$
n-ar fi nespus de nepl$cut$ #i de ru#inoas$, pe care pân$ acum ne-
am jenat s$ o discut$m, c$ci ne încearc$ acel ciudat sen"ment
când !i se face ru#ine de ru#inea altuia. Mai exact spus !i se face
ru#ine de neru#inarea Celuilalt: România g$zduie#te deja câteva
memoriale ale holocaustului, Memoriale ale ves"tului s$pun „din
gr$sime pur$ de evrei“, ridicate în memoria celor 900.000 de
evrei transforma!i de Hitler în s$pun. Aceste Memoriale, mostre
penibile ale isteriei #i schizofreniei holocaus"zante, ne oblig$ s$
fim mai circumspec!i cu alte ini!ia"ve similare. Înainte de a ridica
alte Memoriale ale holocaustului – de care avem mo"ve s$ ne
temem c$ ar putea fi la fel de mincinoase ca #i Memorialele
s$punului, cred c$ ar trebui s$ trecem urgent la demolarea celor
existente: înc$ din anii ’70 exper!ii evrei din Israel au stabilit c$, din
fericire, a#a zisul s$pun fabricat de germani din trupuri de evrei,
s$pun expus prin toate muzeele lumii ca moa#te sfinte evreie#",
este un s$pun cu totul benign, ca tot s$punul din lume… Niciodat$
germanii sau altcineva nu au produs s$pun folosind ca materie
prim$ fiin!a uman$!… Necum cadavrele unor evrei. (900.000 de
evrei, conform tezei „oficiale“, lansat$ de Simon Wiesental!…) 

Aceast$ dezmin!ire – repet: venit$ de la autorit$!ile acade-
mice din Israel #i SUA, nu a împiedicat autorit$!ile române#" ca,
la solicitarea unor lideri evrei bezme"ci, s$ aprobe ridicarea câ-
torva „memoriale“ în amin"rea evreilor transforma!i în s$pun…
Neru#inare sau nebunie? Ce a fost în capul autorit$!ilor române#"?

'i, mai ales, întrebarea cea mai legi"m$: pentru care ra!iune de
stat mai sunt înc$ în picioare aceste edificii tembele, închinate
unor fantoma"ci evrei transforma!i în s$pun de ni#te nem!i #i
mai fantoma"ci?!… 

Oare nu v$ este team$, domnilor mai sus pomeni!i, c$, prin ridi-
carea la Bucure#" a unui memorial al holocaustului, prin
îng$duin!a dumneavoastr$ fa!$ de aceast$ ini!ia"v$, nu v$
deosebi!i prin nimic de nerozii #i netrebnicii care au imaginat #i
construit acele stupide Memoriale ale s$punului, Memoriale pro-
priu zis ale imbecilit$!ii iudeo-valahe?! 

Vor „evreii“ #i slugile lor din România înc$ un memorial al Holo-
caustului, la Bucure#", în inima României? Nimeni nu-i poate opri
s$ cear$ #i luna de pe cer. Dar o asemenea cerere, pentru a fi luat$
cât de cât în serios, trebuie precedat$ de (1) demolarea
caraghioaselor #i ridiculelor „Memoriale ale s$punului“, care s-au
dovedit a fi întru totul mincinoase, (2) prezentarea oficial$,
solemn$, de scuze în fa!a poporului român pentru aceste
construc!ii care au pâng$rit propriu zis p$mântul României #i (3)
prezentarea tuturor garan!iilor c$ memorialul holocaustului,
pl$nuit a se ridica la Bucure#", corespunde adev$rului istoric! C$
nu este o f$c$tur$ la fel de odioas$ #i de stupid$ ca #i însemnele
publice închinate ves"tului s$pun! 

Dar mai presus de orice, un Memorial al suferin!elor evreie#"
pricinuite de români trebuie ridicat numai dup$ ce se va în$l!a mai
întâi Memorialul Românilor care au suferit de pe urma evreilor,
c$ci nu au fost pu!ini ace#" români, cum nu au fost pu!ini nici evreii
care s-au dedat sistema"c la crime împotriva românilor, a statu-
lui #i a neamului românesc. Nu avem nimic împotriv$ ca un aseme-
nea Memorial s$ se ridice la Tel Aviv! 

O men!iune special$ pentru Primarul general al Capitalei: a!i
promis aleg$torilor c$ ve!i guverna Bucure#"ul prin consultarea
popula!iei în problemele cele mai importante. Ave!i acum ocazia,
dar #i obliga!ia de a organiza un referendum pe tema acestui me-
morial al Holocaustului din Bucure#", cu întrebarea urm$toare
(sau alta similar$): este Bucure#"ul un loc potrivit pentru ridicarea
unui Memorial al Holocaustului închinat amin"rii evreilor #i
!iganilor persecuta!i de Ion Antonescu? 

Altminteri, noul memorial nu ar fi primul Memorial fraudulos ridi-
cat la Bucure#"! Ne este cunoscut$ soarta celorlalte: au disp$rut,
rând pe rând, din peisajul bucure#tean. Nu ne îndoim c$ aceea#i va
fi #i soarta memorialului care !ine s$ consemneze în piatr$ #i aram$
minciuna #i jignirea cea mai mare adus$ vreodat$ Neamului Româ-
nesc. Aver"smentul nostru nu poate s$ nu fie înso!it îns$ de o pre-
cizare: Ve!i da socoteal$, domnilor, pentru aceast$ netrebnicie! 

Ion Coja 
- în numele colegilor din Vatra Româneasc$ - 
Bucure#", 3 octombrie 2008 
Post scriptum Ci"torii acestui APEL î#i pot exprima punctul de

vedere adresându-se autorit$!ilor prin po#t$ sau prin Internet. Adresa
electronic$ a Pre#edintelui României este procetatean@presidency.ro,
a primului ministru este drp@gov.ro, iar a primarului general
sorin.oprescu@bucures"-primaria.ro 

Pentru coresponden!$ cu Uniunea Vatra Româneasc$, ionz-
coja@yahoo.com“. 
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!„Cuvînt pentru cei care îl ur!sc 
mai departe pe Nicolae Ceau"escu“ 
(12 octombrie 2009, ioncoja.ro) 

„(...) Tr!im în minciun! de când ne-am n!scut! Min"i"i am fost
#i înainte de 1990, dar #i dup!! Min"i"i suntem #i azi! Am scris sute
de texte despre aceste minciuni, #i câteva c!r"i, cum ar fi Marele
manipulator, Legionarii no#tri, Transilvania – Invincibile argu-
mentum, Holocaust în România?, Protocoalele Kogaionului, c!r"i
care mi-au atras multe adversit!"i, multe lovituri la#e, pe la spate.
Scriind aceste c!r"i nu am avut decât un singur câ#tig – lini#tea
sufleteasc! pe care "i-o d! sentimentul datoriei împlinite. (...) 

!„Emanciparea #iganilor "i a evreilor“ 
(28 decembrie 2009, ioncoja.ro)

„La Bucure#$ s-a înseilat un Memorial memorial, dedicat holo-
caustului de care cic! ar fi avut parte "iganii #i evreii din România.
Un veritabil templu al minciunii. Oamenii trec pe lâng! el #i scuip!
cu dispre" ori î#i fac cruce – cu ochii mei i-am v!zut #i pe unii, #i pe
al"ii!, cutremura"i de neobr!zarea Prim!riei. Cum îns! cele
omene#$ nu sunt niciodat! perfecte #i f!r! cusur, nici $c!lo#ia
celor care au imaginat acea mizerie în inima Capitalei nu poate fi
des!vâr#it!. Oricât de tare s-au logodit ei cu minciuna, f!r! voia lor
le mai scap! #i câte un mic adev!r. În cazul de fa"!, singurul adev!r
din hruba de pe malul Gârlei este acela c! între "igani #i evrei exist!
o mare asem!nare în ceea ce prive#te des$nul #i firea lor. Meritau
deci s! fie pu#i împreun!. O asem!nare de care pân! acum nu ne-
am dat seama. S-ar putea spune c! Memorialul are de fapt sau
cap!t! în chip nea%teptat aceast! menire: s!-i fac! pe evrei #i "igani
s! se simt! solidari #i asem!n!tori în cuget #i sim"ire, cum #i sunt,
probabil, iar pe noi s! ne fac! s! ne d!m seama de asta.
M!rturisesc c! niciodat! nu m-a# fi gândit la a#a ceva #i, cu atât
mai mult, nu a# fi în"eles cât de adânc! este comunitatea de su-
flet #i des$n iudeo-"ig!neasc! dac! nu m! trezeam cu ditamai haz-
naua în calea pa#ilor mei r!t!citori prin Bucure#$, hazna pe care,
pentru c! exist!, trebuie s-o umplem cu ceva. Cu ceva semnifica"ii
mai adânci. Iat! cel pu"in una: 

&iganii #i evreii seam!n! într-adev!r foarte mult. Ei sunt, se zice,
popoarele cele mai oropsite de pe p!mânt, cele mai exploatate,
supuse celor mai multe #i mai dureroase discrimin!ri. Instrumen-
tul discrimin!rii în societate sunt legile, poruncile care î"i rândui-
esc via"a, adic! "i-o încorseteaz!, te cenzureaz! #i î"i impun o
sumedenie de restric"ii. Deseori absurde! Absurde r!u! De ce
vorbesc a#a? Pentru c! – l!sând deoparte Israelul, putem spune
c! cei mai mul"i evrei #i to"i "iganii nu au o patrie a lor, tr!iesc pre-
tu$ndeni în "ara altora. În mod normal, evreii #i "iganii au obliga"ia
cet!"eneasc! de a se supune legilor din "ara unde sunt cet!"eni
mai mult sau mai pu"in egali în drepturi #i obliga"ii cu ceilal"i. Dar
egali, în principiu. Adic! egal de exploata"i în numele statului, al
guvernului etc., care, pentru a func"iona, are nevoie de taxele #i
impozitele percepute de la oameni #i mai are nevoie ca ace#$a s!
fie ascult!tori fa"! de regulile bunei convie"uiri. Adic! restric"ii
peste restric"ii #i mâna statului vârît! în buzunarele noastre pân!
la cot! Inclusiv în buzunarul "iganilor #i al evreilor. 

Numai c! pentru bietul "igan sau nefericitul de evreu nu se
termin! aici lista de obliga"ii contractate înc! din momentul
na#terii lor. Conform unei tradi"ii str!vechi, tr!itori mereu în mi-
jlocul altor semin"ii, atât "iganii cât #i evreii au dezvoltat o form!
de guvernare strict proprie, exclusivist! etnic vorbind, numai
pentru ei, diferit! de cea a „gagiilor“, respectiv a „goimilor“.
(Sunt destul de pu"ine popoarele care au în limba lor cuvinte sim-
ilare lui gagiu „persoan! de alt! etnie decât cea "ig!neasc!“ #i
goim „persoan! de alt! etnie decât cea evreiasc!“. 

Detaliu semnificativ în acela#i sens: similaritatea de care vor-
beam mai sus.) Astfel c! "iganii au anumite obliga"ii de ascultare
#i cotizare la stabor, iar evreii la cahal. Cele dou! institu"ii,
staborul #i cahalul, func"ioneaz! ca stat în stat, cu o autoritate
mult superioar! statului …gagiu sau goi(m). Oricum, exist! la
"igani #i evrei o legisla"ie #i o administra"ie discret! (ca s! nu zic
secret!), care nu d! nim!nui socoteal!, niciunei autorit!"i din
"ara gazd!, guvernare lipsit! de orice suport democratic, paralel!
celei oficiale #i mult mai aspr! în deciziile ei punitive decât
legisla"ia de stat. Subiectul este destul de bine cunoscut, nu eu
îl descop!r! 

Dac! odinioar!, vreodat!, staborul #i cahalul vor fi avut rolul
lor benefic – dac!, am zis!, un rol poate chiar salvator pentru
semin"ia "ig!neasc!, respectiv evreiasc!, în vremurile de azi #i,
cu siguran"!, în cele de mâine, nu mai poate fi vorba de a#a
ceva, func"ionarea în continuare a acestor institu"ii devenind
anormal!, dar #i inacceptabil! pentru spiritul veacului nostru 
#i viitor. 

Unul dintre efectele nefericite ale acestei situa"ii este educa"ia
#i antrenamentul mental pe care îl cap!t! atât "iganii, cât #i
evreii, n!ravul de a judeca #i de a se comporta dup! un „dublu
standard“, mereu cu p!rtinire pentru cei de-un neam #i, la foarte
mul"i dintre ei, cu adversitate programatic! fa"! de ceilal"i. (S! nu
uit!m, în ceea ce îi prive#te pe evrei, c! str!mo#ul lor Moise este
autorul primului asasinat din ra"iuni rasiste, etnocidul sau geno-
cidul punctând ciclic istoria vechilor evrei. Nu cu evrei victime ale
genocidului, ci cu evrei executori %i beneficiari ai genocidului…)
Acest mecanism mental, al dublului standard, spun psihiatrii,
duce la neputin"a de a-"i însu%i anumite scrupule morale fire#ti #i
frecvente la oamenii ceilal"i, obi#nui"i, „normali“! Duce la un soi
de scizofrenie, cu efecte nefaste în plan comportamental. O
mul"ime de texte din Talmud confirm! func"ionarea acestui dublu
standard, faptul c! anumite restric"ii #i scrupule evreii le au nu-
mai ei înde ei, iar fa"! de goimi nu le mai au. Cu siguran"! la fel
este #i la "igani, cu deosebirea c! "iganii le gloseaz! pe cale strict
oral!, dup! ureche, iar nu pe …note ,adic! în texte scrise! 

Întrebarea care se pune este urm!toarea: se simt bine "iganii
#i evreii având de tr!it aceast! via"! dubl!? Sau: când se simte
mai bine un "igan/evreu, atunci când practic! un comportament
corect, cinstit, fa"! de toat! lumea sau atunci când nu se simt
constrân#i de nicio lege moral! #i, vorba lui Jean Paul Sartre, v!d
în ceilal"i Infernul însu#i? În „ceilal"i“, adic! în noi, gagiii #i goimii
de noi?!… 

Probabil c! pot fi identificate mai multe categorii de
"igani/evrei. Eu propun trei: (1) "igani #i evrei care practic! cu
pl!cere #i non#alan"! dublul standard, ca pe natura lor înn!scut!.
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I-am putea numi pe ace!tia ca fiind "igani "igani sau evrei evrei.

A doua categorie sunt "iganii !i evreii care se poart# cu toat#
lumea la fel. Acest „la fel“ putând avea dou# în"elesuri: la fel de

urît, de incorect, de parc# to"i oamenii, inclusiv ceilal"i "igani !i
evrei, ar fi ni!te nenoroci"i de gagii, respectiv goimi! Sau la fel de

frumos, v#zând în fiecare om, indiferent de etnie, un „aproape“

al s#u. A!adar înc# dou# categorii: (2)"igani !i evrei mizerabili, re-

spectiv (3)"igani !i evrei oameni, oameni normali. Intr# aici,

sper, majoritatea. Cel pu"in a!a credeam eu înainte de 1990… Cu

alt# ocazie i-am numit evrei „angelici“. Se potrivea !i denumirea

asta. Inclusiv pentru "igani! 

Dup# 1990 au ie!it la vedere, în clasa politic# mai ales, o

mul"ime de "igani !i evrei din prima categorie, a c#ror denumire

este, în mod semnificativ, inter!anjabil#, ei putând fi la fel de bine

numi"i "igani evrei sau evrei "igani, sensul este acela!i! 

Am (avut) mul"i prieteni !i colegi "igani/evrei din ultima spe"#,

cea de "igani/evrei oameni. Oameni !i punctum! La câ"iva dintre

ei le-am inspirat încredere !i momentul de sinceritate în care mi-

au dezv#luit o parte din nefericirea în care tr#iesc "iganii/evreii

obliga"i de tradi"ie – ca s# nu spun mai mult!, !i de practici an-

cestrale constrân!i s# se discrimineze singuri fa"# de ceilal"i. S#
se discrimineze pe ascuns sau, în orice caz, cu mult# discre"ie.

Aproape c# s-au !i scuzat: o fac f#r# pl#cere, nu li se pare normal

ce fac, dar, deh, asta este situa"ia, nu se v#d în stare s# o

schimbe! Orice încercare de a ie!i de sub ascultare este

periculoas#, este un fel de tr#dare de neam! Pedepsit# ca atare!

Nu de legile aplicate prin tribunalele $tiute de toat# lumea, ci în

instan"e bine secretizate $i ascunse fa"# de noi, muritorii de

rând $i de alt neam… În plus, oare!icât le mai !i convine din punct

de vedere social, ajut# în via"# sprijinul celorlal"i, din „trib“. M-

au asigurat îns# c# niciodat# nu au fost incorec"i cu vreun

gagiu/goim. I-am crezut !i am r#mas prieteni… 

Numai c# eu îmi iau în serios calitatea !i calificarea mea ca pri-

eten al "iganilor !i, mai ales, al evreilor !i consider c# este de da-

toria mea s# lansez prin aceste rânduri un apel, adresat celor ca

mine, adic# gagiilor !i goimilor care au prieteni printre "igani !i
evrei, cerând s# ne solidariz#m cu "iganii !i evreii „angelici“ !i s#
punem în discu"ie public# situa"ia inechitabil# în care se afl#
"iganii !i evreii, obliga"i s# pl#teasc# impozite mai multe decât

ceilal"i concet#"eni, obliga"i s# dea ascultare la dou# legisla"ii,
mult diferite una de alta, s# asculte de porunci !i constrângeri pe

care nu le pot contesta nic#ieri etc. 

De existen"a staborului autorit#"ile române!ti !tiu foarte bine.

Am în"eles din pres# c# poli"ia român#, în încercarea de a

diminua infrac"ionalitatea, nu ezit# s# colaboreze câteodat# cu

staborul, cu buliba!ii locali etc. Întrebarea este cât !tiu !i câte nu

!tiu autorit#"ile despre aceste structuri administrative. Mi se

pare de domeniul eviden"ei c# aceste structuri, gen stabor sau

cahal, încalc# drepturile omului, încalc# sistemul democratic,

nesocotesc drepturile popula"iei din "ara gazd#, nesocotesc prin-

cipiul transparen"ei politice !i sociale. %i multe altele! 

Cât prive$te cahalul, a c#rui guvernare tiranic# a avut ceva

ecou în literatur#, dup# apari"ia sionismului se pare c# s-a re-

organizat, s-a modernizat, devenind $i mai discret, dar $i mai efi-

cient. Israelul s-a construit nu numai cu entuziasmul unor

ideali$ti, ci $i prin constrângeri subtile, dar categorice, ale c#ror

victime nu au avut posibilitatea nici de a se opune, $i nici de a

alege. Da, putem vorbi nu numai de palestinienii victime ale Is-

raelului, ci $i de evrei al c#ror destin a fost traumatizat de

agen"ii sionismului $i de îns#$i participarea lor for"at# la proiec-

tul sionist numit Eretz Israel. A$a a ap#rut categoria, paradoxal#
la prima vedere, a evreilor anti-sioni$ti. Din ce în ce mai mul"i,
critici acerbi $i îndârji"i ai metodelor sioniste de „convingere“,

înrudite cu cele comuniste $i naziste, dar mult mai inventive $i

mai drastice. 

Existen"a acestor structuri opresive nu poate fi asimilat#
mo!tenirii culturale sau spirituale, tradi"iei identitare !i altor

bla-blauri. Iar dac# cineva insist# c# despre a$a ceva ar fi vorba,

eticheta aceasta, de bun spiritual identitar, nu o putem accepta

decât dup# ce aceste dou# institu"ii, Staborul !i Cahalul, se vor

supune de bun# voie unui „control“ public. Avem dreptul s# ne

dumirim dac# exist# la concet#"enii no!tri "igani sau evrei o as-

cultare $i supunere general# $i total#, a celor mai mul"i, fa"# de

legi !i directive al c#ror con"inut r#mâne strict necunoscut pen-

tru ceilal"i, pentru noi, popula"ia gazd#! Aceste directive $i politici

nu sunt difuzate prin mass media, nu sunt supuse dezbaterilor

$i colocviilor publice, academice etc., r#mân cu totul necunos-

cute nou#, celorlal"i. 
Lipsa de transparen"# în via"a comunit#"ilor de "igani sau de

evrei este bine cunoscut#, dar acesta nu este un motiv ca lu-

crurile s# r#mân# a$a la nesfâr$it. Nu cumva aceste politici $i
structuri tainice au un caracter antidemocrat? Antisocial?

Antina"ional? Nu numai anti-evreiesc sau anti-"ig#nesc, ci !i

anti-românesc etc.? Nu putem accepta la nesfâr!it c# aceasta

este o problem# intern#! A cui intern#? A unui stat care

func"ioneaz# ilegal, parazitar !i „pe blat“ în trunchiul altui stat,

cancerizându-l?… 

La evreii de azi dorin"a de emancipare fa"# de str#vechile

structuri oculte, veritabile relicve vii ale evului mediu, se pare c#
are o leg#tur# direct#, de la efect la cauz#, cu tendin"a tot mai

puternic#, irepresibil#, de afirmare a etnicit#"ii cazare! Era $i tim-

pul! &i nu ne mir#m deloc dac# genotipul evreiesc, preponder-

ent cazar (95% dup# unii evrei mai …cazari), se revolt# (în fine!)

împotriva lan"urilor $i chingilor în care a fost prins cu circa 1300

de ani în urm#, când, în mod cu totul nefiresc, trecerea la o nou#
religie, cea mozaic#, a însemnat $i asumarea unei noi identit#"i
etnice! Nu cunoa$tem împrejur#rile în care s-a produs acest ciu-

dat act de abandon de bun# voie (oare?) al identit#"ii etnice, dar

vedem în resuscitarea spiritului cazar, a identit#"ii etnice cazare,

o nou# dovad# c# sângele nu se face ap#, cum au tot clamat $i
sperat fel $i fel de n#uci, teoreticieni ai metis#rii planetei. 

Cred c# atât "iganii, cât !i evreii, pentru demnitatea lor de oa-

meni au nevoie de altceva decât de Memoriale care stârnesc

contesta"ii mai mult sau mai pu"in îndrept#"ite, de pe urma

c#rora discriminarea lor devine !i mai adânc#! Au nevoie s# se

elibereze de lan"urile în care ra"iuni vreodat# reale, corecte, i-

au discriminat $i izolat, i-au ghetoizat în chip atunci salutar

probabil, salvator. Azi aceste ra"iuni !i-au pierdut de mult

ra"iunea! 
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Pre!edintele Par"dului România Mare, deputat în Parlamentul

European, a contestat Holocaustul din România !i con"nu# s#
r#spândeasc# idei an"semite. Revista România Mare !i ziarul Tri-

colorul, oficioase ale par"dului condus de domnul Corneliu Vadim

Tudor, sunt pla$orme media de promovare a an"semi"smului.

Revista România Mare !i ziarul Tricolorul, organe de pres# ale

Par"dului România Mare, sunt un vehicul constant !i vehement de

r#spândire a an"semi"smului. Aici sunt insulta%i cei care nu

contest# Holocaustul românesc.

MCA România red#, cu "tlu exemplifica"v, câteva dintre ar"-

colele !i fotografiile publicate în revista România Mare !i ziarul Tri-

colorul.

!„Un du!man al românilor !i al evreilor: 

mitocanul Radu Ioanid“ 

(7 Aprilie 2006, România Mare)

„Fiindc# el e pl#"t cu mii de dolari, s# ne vâre pe gât sen"men-

tul de vinov#%ie &i statutul de asasini. Îi inform#m, cu toat# deferen%a
necesar#, pe doamna Rodica Radian Gordon (ambasadoarea Is-

raelului) &i pe domnului Nicholas Taubman (ambsadorul SUA) c# 

s-a f#cut o imens# gre&eal# prin desemnarea acestui  analfabet vi-

olent &i du&m#nos, c#ruia nu &"m cine i-a dat sarcina delicat# de a

%ine prelegeri despre Istoria Holocaustului. Nervos, ar%#gos, arogant,

plin de sine, cu aere de st#pân de sclavi – incultul &i b#d#ranul asta

de Radu Ioanid, care nu are nici o preg#"re &"in%ific# în materia

respec"v#, falsificând realit#%ile &"in%ifice, face un grav deserviciu

nobilului popor evreu &i poate contribui la reuscitarea unui an"-

semi"sm pe care noi îl credeam disp#rut. 'i ar fi mare p#cat“. 

Ar"col publicat sub semn#tura Grupul de Veghe „Vulturul Cruciat“.

!„Adolf Hitler a l"sat Europa în curul gol. 

Agela Merkel umbl" ea îns"!i în curul gol“ 

(28 aprilie 2006, România Mare)

!„Numele pre!edintelui Iranului, Ahmadinejad,

începe cu ini#ialele A.H., ale lui Adolf Hitler. 

Întâmplare, predes$nare sau reîncarnare?“ 

(26 mai 2006, România Mare)

"Corneliu Vadim Tudor
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!„Mare!alul Antonescu a fost ucis a doua oar"!“
(14 iulie 2006, România Mare)

„În aceste zile, la presiunile infernale ale teroristului ungur

Adrian Lemeny (secretar de stat, din partea UDMR, în Ministerul

Culturii !i Cultelor), care trimitea adrese !i d"dea telefoane,

amenintând cu amenzi de sute de milioane de lei – bustul

Mare!alului Antonescu, amplasat în curtea Biserici „Sfn#ii Împ"ra#i
Constan$n !i Elena, din Bucure!$, a fost demolat chiar de p"rintele-

paroh Radu !i pus la ad"post, în subsolul loca!ului. Reamin$m c"
acest nenorocit de Lemeny a fost ins$gat, în permanen#", al#i mi-

noritari obraznici, evreii Marco Maximilian Katz, Andrei Oi!teanu

!i Radu Ioanid. Ce ru!ine! Fie ca s"ngele acelui erou tragic al Isto-

riei Na#ionale, omorât de bol!evici, s" cad" pe capul acestor crim-

inali !i al urma!ilor, urma!ilor lor, acum !i în vecii vecilor!“.

!Benito Mussolini !i Ante Pavelici. 
Corneliu Zelea Codreanu 
(22 septembrie 2006, România Mare)

!„Licheaua s"pt"mânii. Infan#lul Norman
Manea“ (10 noiembrie 2006, România Mare)

„Unul dintre cei mai stupizi grafomani care au bântuit pe cu-

loarele redac#iior din România este numitul Norman Manea.

B"iatul n-are talent nici c"t femeia de serviciu din redac#ia noastr".

Dar are, în schimb, altveceva: o scurgere con$nu", o dizinterie

verbal", pe aceea!i tem": cât a suferit el !i ce $c"lo!i sunt ceilal#i.
(…). Uita#i-v" bine la poz": acesta-i primul m"gar pe cal!“

Revista „România Mare“ atribuie acest ar$col istoricului Radu

Ioanid, de%i nu acesta este autorul.
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!Românism !i An"-Românism“ 

(24 noiembrie 2006, România Mare) 

Uniunea Vatra Româneasc! organizeaz! al VII-lea Simpozion

Na"ional pe tema Românism #i An$-Românism pentru a dezbate

urm!toarele subiecte:

- unirea for"elor na"ionaliste din România #i reprezentarea lor

parlamentar!;

- teza Holocaustului din România ca expresie a an$-românis-

mului ins$tu"ionalizat;

- necesitatea unei Interna"ionale na"ionaliste

- de-românizarea României - un proiect an$-românesc în plin!
desf!#urare.

!„În România n-a existat nici un holocaust!“ 

(1 decembrie 2006, România Mare)

„Scrisoare adresat! d-lui Traian B!sescu. S$mate domnule

pe#edinte al României,

Zilele trecute v-a"i pronun"at din nou într-o ches$une de o mare

importan"! pentru viitorul românesc. Subiectul – a#a-zisul Holocaust

din România, holocaust pe cât de ireal pe atât de important sub as-

pect financiar – nu numai c! nu-l cunoa#te"i, dar, constat, nici nu v!
str!dui"i s! v! informa"i asupra lui (…). C!ci în România, bucura"i-v!
de vestea cu care venim, nu a fost nici un Holocaust!  Nici m!car în

vizit!! Nici tu holocaust, nici tu genocid, nici tu progrom! Nici pe vre-

mea lui Antonescu (…).“ Scrisoarea este semnat! de Ion Coja.

!„Cum s-a ajuns la cifra de 400.000 de pierderi 

de vie#i ale evreilor în "mpul guvern$rii lui Ion 

Antonescu“ (22 decembrie 2006, România Mare)

„Cartea a ap!rut în anul 1946 #i are $tlul „Cartea Neagr!“, de

Mathias Carp. (…) În carte este scris c! românii au omor!t 400.000

de evrei f!r! s! se prezinte vreo dovad!. La vremea respec$v!, toat!
lumea a r!mas consternat! #i s-a întrebat cum a inventat autorul

c!r"ii aceast! cifr! de 400.000 de evrei uci#i de Poporul Român“.

!„În vreme ce are r$bufniri naziste fa#$ de rromi

(„%iganca asta împu#it$“) Traian B$sescu a acceptat

s$ pl$teasc$ Israelului 4,3 miliarde de euro,

desp$gurbire pentru un imaginar Holocaust 

în România“ (25 mai 2007, România Mare)
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!O zi de doliu na!ional: 1 iunie 1946“ 

(1 iunie 2007, România Mare)

„La 1 iunie 1946 a fost executat Mare!alul Ion Antonescu, în

urma unei sen"n#e, hot$rât$ la Moscova !i dat$ la Bucure!", sub

presiunea Par"dului Comunist. Regele Mihai, de!i ar fi putut, a re-

fuzat s$ intervin$, fiind as%el p$rta! la crim$“. Ar"col semnat de

Prof. univ. dr. Petre &urlea. 

!„Licheaua deceniului. Teroristul Radu Ioanid, 

sau ilustrarea zicalei „P"rul de#tept p"r"se#te
capul prost…“ (8 iunie 2007, România Mare)

„A!a ar$ta politrukul, pe când îl slug$rea pe ideologul marxist-

leninist-!ovinist Gall Erno, !i a!a arat$ acum., când se d$ mare

scul$ pe bascul$ la Muzeul Holocaustului din America. Porcul n-are

nici un Dumnezeu, drept pentru care o s$-l bat$ … Dumnezeu!“

!„În România n-a existat holocaust!“ 

(15 iunie 2007, România Mare)

„Deputatul Aurel Vainer a #inut s$ spun$ c$ în #ara noastr$
an"emi"smul este un fenomen marginal, iar comunitatea evreiasc$
promoveaz$ f$r$ nici un fel de opreli!" poli"ca u!ilor deschise

petnru a face cunoscut adev$rul Holocaust. (…) Concluzii foarte

concrete, dar dac$ a!a stau lucrurile, de ce nimeni dintre cei

prezen#i nu a comb$tut afirma#iile false ale fostului politruck de la

Bucure!", consilier la CC al PCR, Radu Ioanid, în prezent un fel de

director la Muzeul Holocaustului din SUA, care „a descoperit“ el el-

emente !i a"tudini an"semite, nu care fapte marginale, ci tocmai

în lumea poli"c$ de sus? (…) În urm$ cu cî#iva ani, Elie Wiesel (…)

a ros"t cu cinism, la Bucure!", cuvinte foarte grele „România a ucis,

a ucis, a ucis“. Adev$rul va fi spus f$r$ prejudec$" când to#i vor

c$dea de acord (…) c$ „Elie Wiesel a min#it, a min#it, a min#it“.
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!„În România nu a fost nici un holocaust!“ 

(18 septembrie 2007)

Liderul Par!dului România Mare (PRM), Corneliu Vadim Tudor
a negat, din nou, Holocaustul din România în "edin#a Senatului
României din data de 18 septembrie 2007. Discursul s$u a fost
r$spla!t cu aplauze de c$tre senatorii prezen#i în sal$. Corneliu
Vadim Tudor a declarat de la tribuna oficial$ a Senatului României:  

„Doamnelor %i domnilor senatori, în leg$tur$ cu raportul De-
partamentului de Stat la SUA privind Legea cultelor %i ritmul
retroced$rilor, men#ionez c$ acesta este o minciun$ ridicol$, de la
un cap$t la altul, care arat$ c$ poli!ca mccarthist$ american$, a
«vân$torii de vr$jitoare», din anii imediat urm$tori celui de-al
doilea r$zboi mondial, este înc$ în vigoare. În acest Raport singu-
rul nume de poli!cian din România este numele meu, fire%te. (...)
Prin urmare, era vorba despre B$sescu, un agent p$gubos al amer-
icanilor, care, pentru a fi p$strat în func#ie, s-a angajat s$ pl$teasc$
Israelului suma colosal$ de 4,3 miliarde euro! De unde are #ara
atâta b$net "i pentru ce s$ mai d$m?! O s$ dam "i sufletul din noi,
"i haina de pe noi, "i laptele copiilor? Chiar le-a luat Dumnezeu
min#ile? Formularea «pentru un imaginar holocaust petrecut pe
teritoriul tarii noastre» am f$cut-o în calitatea mea de doctor în is-
torie, adic$ de cunoscator al adev$rului, care nu serve"te «con-
servele» "i «prefabricatele» unor profitori neru"ina#i.  

Dar, dac$ #ine Departamentul de Stat, cu orice pre#, s$ o spun
"i mai limpede, am s-o spun: în România nu a fost nici un holocaust!
Pentru cei slabi de ochi "i fuduli de urechi, o mai spun înc$ o dat$:
în România n-a fost niciun holocaust. 

Dimpotriv$, românii i-au aparat "i i-au salvat pe evrei. 
Eu resping, cu indignare, incerc$rile unor lichele de a demoniza

poporul român "i de a-l prezenta ca pe un neam de uciga"i! Dac$ în
România nu a fost holocaust, au fost, în schimb, închisori ale C.I.A.
Doamne, apar$ "i fere"te! V$ multumesc. 

(Aplauze)  
Domnul Doru Ioan Taracila: V$ mul#umesc, domnule

pre"edinte.“ 

„Cum v! sim"i"i: evreu sau român“, audierea

diplomatului Edward Iosiper (18 aprilie 2007)

Pe 18 aprilie 2007, Edward Iosiper, diplomatul desemnat pentru
postul de ambassador al Romaniei în Israel, a aparut în fata Parla-
mentului pentru audieri în vederea numirii sale ca ambasador. Au-
dierea lui Iosper s-a transformat într-un interogatoriu an!semit. Doi
parlamentari PRM,  Anca Petrescu "i Eugen Mih$escu (deputat PRM,
vicepre"edinte al Comisiei pentru Poli!c$ Extern$ a Camerei
Deputa#ilor în legislatura 2004 - 2008), au dorit sa s!e daca Iosiper se
simte „evreu sau roman“. Niciunul dintre parlamentarii prezen#i la au-
dieri nu au intervenit pentru a opri a!tudinea rasist$, discriminatorie. 

Fragment din stenograma Comisiei de Poli!c$ Extern$, din data
de 18 aprilie 2007: 

Eugen Mih$escu: „Dumneavostr$ cum v$ sim#i#i, a" vrea s$ "!u,
înainte s$ v$ dau votul meu? V$ sim#i#i român sau evreu?“. (...) 

Edward Iosiper: „Da, sunt un evreu român. Da, sunt român!“. 
Eugen Mih$escu: „Dar ce v$ sim#i#i dumneavoastr$ în primul rând,

român sau evreu sau amândou$ deodat$? De exemplu, domnul Ca-
jal pentru mine, "!u ca evreii nu au sfin#i, domnul Cajal pentru mine
era un sfânt, el se sim#ea român, probabil c$ tat$l dumneavoastr$ care
nu a emigrat în Israel, de"i au fost vremuri grele totdeauna pentru
evrei, a fost un român. Dumneavostr$ cum v$ sim#i#i? A" vrea s$ aud
din gura dumneavoastr$“. 

Edward Iosiper: „Sunt român, domnule vicepre"edinte, n$scut
"i crescut în #ara asta!“. 

Edward Iosiper a fost aprobat în calitate de ambasador în Israel
cu 19 voturi „pentru“ "i patru „împotriv$“. 

!„Exist! un plan secret evreiesc de distrugere 

a bisericilor cre#$ne din România“ 

(21 mar$e 2008, România Mare)

„Surse din Serviciile Secrete ne-au informat c$, în urm$ cu câ#iva
ani, Oculta Mondial$ (care conduce lumea din umbr$) a elaborat
un plan secret de distrugere a bisericilor cre"!ne, mai ales a acelora
vechi, de patrimoniu“. 

!„Tr!iasc! %i înfloreasc! summit-ul NATO, 

farul c!l!uzitor al omenirii, condus c!tre noi culmi

de civiliza"ie %i progres de teroristul nr. 1 

al Planetei, George W. Bush!“, 

(4 aprilie 2008, România Mare)
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!„Evreii conduc lumea“ 
(21 noiembrie 2008, România Mare)

„Dup! revolu"ia din 1989, în care evreii Silviu Brucan #i Petre Ro-

man conduc din nou, Holocaustul este sacralizat #i cine-l pune la

îndoial! - 6 milioane de vic$me -, e pasibil de îbchisoare în Româ-

nia #i în alte zece "!ri.“

!„La mormantul generalului Franco“ 
(29 august 2008, România Mare)

!„Hitler în smoching!“ 
(29 august 2008, România Mare)

„Hitler în smoching! Asta se întâmpla în 1935, când l-a a#teptat

me$culos pe noul ambasador al Spaniei în Germania #i, me$culos,

a inspectat garda de onoare.“

!„O nou! gogo"! mccartyst! a Departamentului
de Stat al SUA / Holocaustul e vârât, cu for#a, 
pe gâtul poporului român“ 
(26 septembrie 2008, România Mare)

Fostul ambasador al Statelor Unite în România, Nicholas Taub-

man %i Radu Ioanid, istoric %i director la Muzeului Hoolocaustului

din Washington acuza"i c! oblig! România s! recunoasc! Holo-

caustul denumit „o gogoa%!“  Ce jigodii! Ce derbedei! 

„La mormântul generalului Franco, spaniolii prac!c" salutul
fascist pe fa#". Ce p"rere are guralivul Elie Wiesel?“
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!„Mafio!ii evrei care patroneaz" postul Prima 
Tel Aviv au dat ordin ca liderul PRM s" fie 
prezentat, sistema#c, drept… nebun(?!)“ 
(9 mai 2008, România Mare)

„Asta s-a !i urm"rit prin f"c"tura „Holocaustului“ în România –

s" îngenunchia#i, învinov"#i#i, paraliza#i de fric"“.

Fotografii cu mare$alul Ion Antonescu $i Corneliu
Zelea Codreanu (2008, România Mare)

!România a devenit colonie evreiasc" 
(13 iunie 2008, România Mare)
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!„Aurel Vainer se roag! de oamenii de afaceri 
israelieni s! nu plece din România – oare 
ace"#a presimt o catastrof!? 
(9 octombrie 2009, România Mare)

Ar!col publicat de ziua comemor"rii Holocaustului din România.

!Emisiune la Antena 2 

Vlad Hogea, fost deputat PRM, actual vicepre#edinte al Par-

tidului Conservator, este unul dintre nega$ioni#tii Holocaustului

din România. Aceast"  „calitate“ a sa este men$ionat" în Rapor-

tul Comisiei Wiesel din anul 2004. Cu toate acestea, postul TV An-

tena 2 i-a oferit pozitia de prezentator al emisiunii „Filmul sau vi-

ata“. Articolele publicate în România Mare #i Politica sunt rasiste,

antisemite #i nega$ioniste. În general, limbajul folosit de Hogea

este brutal %i incit" la ac$iuni violente.

Hogea se face avocatul „solu$iei“ implementat" de Maresalul

Antonescu în problema romilor.

Potrivit Raportului Comisie Wiesel, „în 2001, Gheorghe Buzatu a

girat, prin intermediul Centrului de Istorie #i Civiliza$ie European", pe

care îl conducea, apari$ia, sub auspiciile Academiei Române, a unei

c"r$ulii imunde, «Na$ionalistul», semnat" de tân"rul deputat PRM

Vlad Hogea. Cartea con!ne ar!cole publicate în prealabil în România

Mare #i Poli!ca, cât #i pamflete prezentate de autor drept « studii »,

ap"rute sub pseudonim într-o revistã local" de scandal, Atac de

Târgu' Ie#ilor. Unul dintre aceste «studii» are !tlul « Care Holocaust?»

#i sub!tlul « Mare#alul Ion Antonescu a protejat evreii din România

». Hogea citeaz" #i el m"rturia lui Filderman #i, dup" ce invocã autori

care au tratat perioada 1940-1944 Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobri-

nescu, Iosif Constan!n Dr"gan, Mircea Musat, gen. I. Gheorghe, col.

Gh. Magherescu, conchide:« Documentele prezentate dovedesc în

mod clar c" evreii din România NU au fost supu#i unui regim de ex-

terminare de c"tre regimul Antonescu ». Cartea este explicit

an!semit", autorul afirmând pe fa$" c" a fost inspirat de criminalul

de r"zboi nazist executat la Nürnberg, Julius Streicher. Explicabil deci

c" Hogea nu ezit" s" afirme c" « an!chri#!i evreo-khazari au încer-

cat sã-si înfrâng" complexul inferiorit"$ii lor spirituale printr-o ani-

malizare complet" a tr"irilor afec!ve » sau c" « marxismul bol#evic

#i capitalismul s"lba!c au fost n"scocite de aceia#i rabini #i zarafi

b"rbo#i care bolboroseau în ne#!re pe la întâlniri de tain", urzind noi

#i noi protocoale de înrobire a „goymilor“ ». Publicarea c"r$ii a provo-

cat un mare scandal în pres", dar deputatul Hogea #i-a p"strat pozi$ia,

de#i cele scrise intrau, prin mesajul xenofob, sub inciden$a Codului pe-

nal. Buzatu, cel care a permis publicarea c"r$ii sub egida Academiei,

#i-a dat demisia formal din fruntea Centrului, dar #i-a p"strat, de facto,

controlul asupra ins!tu$iei.“ (Pag. 363 - 364) 

"Vlad Hogea 
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Profesor universitar !i fost redactor-!ef al revistei „Transilva-
nia“, revist" finan#at" din fonduri publice, a negat de mai multe ori
existen#a Holocaustului.

!„Impactul Problema!cii Holocaustului 

asupra României Contemporane "i aspecte 

ale rela#iilor dintre români "i evrei“ 

(Revista Transilvania nr. 3, 2005) 

„Ori, se poate cere urma!ilor celor care au suferit în lag"rele de
concentrare naziste s" realizeze asemenea studii? Dup" p"rerea mea,
este foarte greu. Se poate cere poporului evreu s" nu abordeze Holo-
caustul pe baze sen$mentale !i cu preten#ii !$in#ifice? De asemenea,
este foarte greu. (…) Personal, prin natura profesiei, am avut de mai
multe ori ocazia s" afirm c" suferin#a evreilor în $mpul celui de-al
doilea r"zboi mondial este o realitate pe care orice cercet"tor, chiar
de mic" obiec$vitate, trebuie s"-l recunoasc". Nu conteaz" arit-
me$ca evreilor care au murit sau suferit. Teore$c, unul singur este su-
ficient ca fenomenul s" fie condamnabil, moral !i juridic. În acela!i
$mp îns", dimensiunea Holocaustului, a!a cum rezult" ea din multe
cercet"ri, este adeseori discutabil", iar uneori inacceptabil". (…) Cum
acuzele sunt doar unele cu semnifica#ie moral", învinov"#irea
popoarelor este !i mai evident". Germania a pl"$t deja fantas$ca
sum" (pentru noi, nu pentru evrei, care sunt cel mai bogat popor din
lume) de 45 de miliarde $ desp"gubiri c"tre comunit"#ile evreie!$. La
sfâr!itul r"zboiului al doilea mondial, Germania fusese deja pedepsit"
de învig"torii în r"zboi. Fusese bombardat" integral. I-a luat totul.
Conduc"torii i-au fost pedepsi#i cu moartea. Toate tezaurele de-
scoperite au fost confiscate. Fabricile i-au fost demontate !i
rechizi#ionate. Toate descoperirile !$in#ifice i-au fost sustrase. Arhivele
importante i-au fost furate. O parte a poporului german a fost de-
portat în Siberia. Crede cineva c" le-a fost mai u!or decât evreilor? Se
în!eal". În aceste condi#ii cine a r"mas s" pl"teasc" !i s"-!i cear"
scuze? Genera#iile viitoare. Poporul german. (…) În luna februarie
2005, un grup important de lideri ai comunit"#ilor evreie!$ din SUA

a vizitat România. Bineîn#eles c" s-a abordat !i problema$ca „Holo-
caustului Românesc“. Cu acest prilej, unul dintre lideri a declarat
pentru televiziune c", legat de evrei, România se confrunt" cu propria-
i istorie. Eu a! reformula !i a! spune c" nu ne confrunt"m cu propria
istorie decât prin necesitatea de a con$nua cercet"rile în valoroasele
noastre arhive !i ale altor state, mai ales Federa#ia Rus". În schimb,
ne confrunt"m din greu cu reaua-credin#" a unora dintre liderii evrei
care exagereaz", ascund adev"rul !i inventeaz" genociduri, în locul
unor evenimente cu alte conota#ii istorice. (…) Nu cumva pentru c",
la ora aceea, comunit"#ile evreie!$ nu aveau nici o speran#" c" o
asemenea acuz" s" poat" fi înso#it" de o revendicare de 50 de mil-
iarde $, a!a cum se întâmpl" în prezent? Înc" nu începuse transfor-
marea suferin#ei reale a evreilor într-o uria!" afacere. Ast"zi se aduc
acuze grave românilor pe baza unor a!a-zise m"rturii ale unor per-
soane care se declar" supravie#uitori ai deport"rii din anii r"zboiului,
din Transnistria. Pot fi ele ast"zi probe? (…) Din p"cate, îndr"zneala
unor lideri evrei este atât de mare încât cred c" sunt în stare s" acuze
întregul popor român de an$semi$sm !i s"-i mai cear" cine !$e ce alte
miliarde de dolari desp"gubiri.“ 

!„Drept la replic$. S!mate domnule Hincu“ 

(Revista Transilvania, nr. 9, 2005) 

În acest ar$col, domnul Corvin Lupu reia argumentele expuse
în ar$colul precedent. În ap"rarea expunerii sale, domnul Corvin
Lupu invoc" !i citeaz" opiniile favorabile sie!i, exprimate de c"tre
profesor universitar doctor Gheorghe Buzatu, profesor doctor
R"zvan Givulescu, profesor universitar doctor Dan Popescu, pro-
fesor universitar doctor Lucian Giura, istoricul Vasile Cri!an, pro-
fesor universitar doctor Nicolae Todericiu.

!„65 de ani de la evacuarea for#at$ a Basarabiei,

Bucovinei de Nord "i a %inutului Her#a. Pozi#ia
evreiasc$“ (Revista Transilvania, nr. 9, 2005) 

În acest ar$col, domnul Corvin Lupu acrediteaz" ideea c"
violen#ele împotriva evreilor români din Basarabia, Bucovina de
Nord !i %inutul Herta au fost jus$ficate !i întemeiate. Studiul a fost
prezentat la simpozionul organizat de c"tre Direc#ia Jude#ean" Sibiu
a Arhivelor Na#ionale, condus" de c"tre profesor Alexiu Tatu.

!„Prof. Univ. Dr. Radu &tefan Verga' despre 

Corneliu Zelea Codreanu, în &Dosarele Istoriei nr. 11

(111/2005)'“ (Revista Transilvania, nr. 1, 2006) 

„Autorul ar$colului, profesorul univ. Dr. Alexandru Verga( este
fiul avocatului Alexandru Verga(, ap"r"torul lui Corneliu Zelea
Codreanu în procesul de rejudecare pe fond a cauzei, despre care
nu s-a scris nimic în cei 65 de ani care au trecut... Profesorul Ver-
ga( arat" c", începând cu lucrarea lui Mihai Antonescu, Pe mar-
ginea pr"pas$ei, cursurile, manualele, studiile, c"r#ile !i ar$colele
despre Mi!carea Legionar", din to#i anii de dup" 1941, au fost
prezentate în „cea mai deformat" imagine posibil"“.

"Corvin Lupu 
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!„Gheto-uri, lag!re "i domicilii for#ate 

în Transnistria celui de-al doilea r!zboi mondial“

(Revista Transilvania, nr. 3, 2007) 

„Auto-vic!mizarea unora dintre evrei, pe teritoriul României,
este categoric mult "i ne"!in#ific exagerat$. Ea urm$re"te interese
punctuale, care nu au leg$tur$ cu adev$rul istoric, ci cu inten#iile
de valorificare material$ a suferin#ei evreilor, „industria holocaus-
tului“ cum a numit-o Norman G. Finkestein "i al#i evrei care nu
accept$ toate ini#ia!vele unor cona#ionali de-ai s$i“.

!„De la Norman Finkestein la Robert Horvath“

(Revista Transilvania, nr. 8, 2008) 

„Ci!ndu-l pe Robert Horvath, gândul cercet$torului se îndreapt$
c$tre Norman G. Finkestein "i a sa Industrie a Holocaustului. În
cunoscutele sale reflec#ii asupra exploat$rii suferin#ei evreie"!,
Finkestein arat$ c$ SUA, „… una dintre cele mai mari puteri militare,
vinovat$ de grave înc$lc$ri ale drepturilor omului, se prezint$ pe sine
ca un stat vic!m$, iar cel mai bine situat grup etnic din Statele Unite
"i-a câ"!gat, pe aceea"i cale, un statut de vic!m$“. În textul s$u,
Robert Horvath (Deva) pune lucrurile la punct privitor la meritele is-
torice ale poporului român în salvarea a peste jum$tate de milion de
evrei, în !mpul regimului antonescian al anilor ’40. (…) Robert Hor-
vath contest$ categoric existen#a holocaustului din România,
afirma#ie pe care "i-o asum$. Ins!tu#ia noastr$ nu comenteaz$

aceast$ afirma#ie, f$cut$ pe ton ap$sat "i imp$rta"e"te public aceast$
p$rere a d-lui Horvath, întrucât acest lucru ar expune ins!tu#ia
noastr$ rigorilor legisla#iei, care pedepse"te delictele de opinie priv-
itoare la contestarea Holocaustului. Ca urmare, întreaga r$spundere
pentru afirma#iile f$cute apar#ine domnului Robert Horvath. Autorul
este bine documentat.“ (pag. 1-3). În con!nuare, Revista Transilva-
nia public$ dou$ ar!cole virulent an!semite "i nega#ioniste ale dom-
nului Robert Horvath (paginile 4-9) "i o scrisoare de sprijin semnat$
de c$tre domnul Ion Coja (paginile 10-11).

!Picturi ale Mare$alului Antonescu în biserici  

În pronaosul Bisericii Mihai Vod$, de pe str. Sapientei nr. 4, sec-
tor 5, Bucure%! se afl$ o pictur$ care îl reprezint$ pe dictatorul Ro-
maniei din perioada celui de al Doilea Razboi Mondial, Ion An-
tonescu. MCA România a solicitat Bisericii Ortodoxe Române
„evalueze situa#ia %i s$ dispun$ m$surile cuvenite“. (20 iunie 2006) 

O alt$ pictur$ se afl$ în interiorul bisericii Biserica Sfin!i Im-
para! Constan!n si Elena – Vergului, care îi are c!tori pe
mare%alul Ion Antonescu %i so#ia sa, Maria Antonescu.

"Mare!alul Ion Antonescu
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Bustul mare!alului a fost înl"turat de pe soclu, dar a fost

p"strat" pl"cu#a comemora$v" cu textul: „Ion Antonescu 1882 –

1946 Mare!al al României c$tor al bisericii“.

!Reabilitarea par!ial" a Mare#alului Ion Antonescu 

Înalta Curte de Casa#ie !i Jus$#ie a respins reabilitarea par#ial"
a regimului dictatorial al Mare!alului Ion Antonescu în data de 6

mai 2008.  

Anterior, Curtea de Apel Bucure%$ hot"râse, în data de 5 de-

cembrie 2006, achitarea mare%alului Ion Antonescu, a %efului

G"rzii de Fier Horia Sima %i a altor 19 membri ai Guvernului

român din 1940, pentru unele crime de r"zboi imputate ca urmare

a colabor"rii militare dintre România %i Germania în agresiunea

„contra popoarelor din Rusia Sovie$c"“.  

Cererea de revizuire a sen$n#ei din 1948 fost f"cut" de un grup

de na#ionali!$ !i descenden#i ai unor membri au regimului

mare!alului Antonescu. 

Statul român, prin Parchetul de pe lâng" Înalta Curte de Casa#ie
!i Jus$#ie, a contestat decizia Cur#ii de Apel Bucure!$, iar judec"torii

instan#ei supreme a admis recursul formulat de Parchet. 

MCA România a reamin$t atunci autorit"#ilor judiciare c" „in-

diferent ce a!a-zise probe vor fi prezentate Cur#ii Supreme de

Jus$#ie de c"tre ini#iatorii reabilit"rii mare!alului Antonescu,

esen#a !i efectele m"surilor !i actelor lui Antonescu nu mai pot fi

anulate, a!a dup" cum vic$mele regimului antonescian, cet"#eni

români (cres$ni !i evrei) nu mai pot fi readu!i la via#"“. 

!Inscrip!ii de omagiere a mare#alului Ion Antonescu
În zona comunei Dedule!$, din jude#ul Vâlcea, pe partea

dreapt" a drumului E68, direc#ia spre Râmnicu Vâlcea,  mai multe

inscrip#ii cu grafi& aduc omagii mare!alului Antonescu.  

!„Cel mai iubit român“, Televiziunea 
Na!ional" & mariromâni.ro 

În lunile iulie - octombrie 2006, Televiziunea Na#ional" Român"
(TVR) a organizat un concurs-dezbatere « Cel mai iubit român ».  

Mare!alul Ion Antonescu a fost votat de c"tre telespectatori în

primii zece candida#i. În cazul mare!alului Antonescu, multe dintre

edi#iile online ale ziarelor !i unele forumuri de discu$i au devenit

pla'orme de glorificare a celui care a aliat România cu Germania

nazist" !i care poart" reposnsabilitatea extermin"rii a 280 000 de

evrei români !i 11.000 de romi. Acest sondaj prezint" efectele

anilor de îndoctrinare comunist" !i na#ionalist" din perioada

regimului dictatorial al so#ilor Ceau!escu. (Iulie - octombrie 2006) 

!Radu Maz"re a îmbr"cat uniforma 
nazist" #i a purtat svas$ca la vedere
In data de 18 iulie 2009, Radu Maz"re, primarul ora!ului

Constan#a !i lider al Par$dului Social Democrat (PSD), a defilat îm-

bracat în uniforma de o(er nazist la o prezentare de mod". Maz"re

a purtat, la vedere, svas$ca pe catarama centurii militare. Extrem

de grav, poli$cianul membru al PSD a fost înso#it de fiul s"u, minor,

îmbr"cat în uniforma de soldat nazist. Maz"re !i fiul s"u au defilat

în „pas de gasca“, s$lul oficial de parad" al armatei naziste. 

Dup" ce a coborât de pe podium, oficialul român s-a fotografiat

cu spectatorii de la prezentarea de mod", printre ei aflâdu-se !i
copii. Maz"re !i-a mo$vat gestul : „Am vrut s" m" îmbrac în gen-

eral al Wehrmachtului, pentru c" întotdeauna mi-a pl"cut aceasta

uniform" !i am admirat organizarea riguroas" a armatei germane“.     

Par$dul Social Democrat a avut cuno!$nt" de faptul c" Radu

Maz"re urma s" se afi!eze în public îmbr"cat în uniforma nazist".  

"Radu Maz!re ofi"er nazist

Surs": adev"rul.ro
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Surs! fotografii: Agerpres
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Într-o conferin!" de pres" a Par#dului Democrat Liberal, din data de

30 iunie 2009, Cezar Preda a f"cut public" inten!ia primarului Radu

Maz"re.    

Radu Maz!re: „Am vrut s! m! îmbrac în general al Wehrmach-

tului pentru c!    întotdeauna mi-a pl!cut aceasta uniform! "i am

admirat organizarea riguroas! a armatei germane“. 

!Comentarii an!semite pe radumazare.ro 

Site-ul primarului Radu Maz"re (www.radumazare.ro) a g"zduit,

ulterior evenimentului, reac!ii ani#semite virulente, care incitau la

violen!" împotriva evreilor, dup" ce presa interna!ional" a

sanc!ionat comportamentul acestuia. 

Extrase din mesajele an#semite postate pe radumazare.ro: 

„Sunt pentru dvs. mai importan# jidanii decat americanii, ori in-

teresele statului Israel mai importante decat interesele Statelor Unite?

Ori dvs. chiar crede# în falsa versiune ca „jidanii sunt poporul ales al

lui Dumnezeu“ de le acorda# atata importanta? Daca da, pute# sa-

mi arata# în Tora ori în Biblie un singur cuvant scris de Dumnezeu cu

mana lui din care sa rezulte ca jidanii sunt „fiii lui Dumnezeu“ $i tre-

buie sa de#na suprema#a în lume ?! Daca ei ar fi cu adevarat fiii lui

Dumnezeu, crede# ca Dumnezeu i-ar fi lasat sa se infecteze cu lepra

$i ale boli contagioase, sa fie sclavi ai Egiptului $i Imperiului Roman,

sa indure pogromuri în Rusia $i multe alte tari, ori sa indure „holo-

caustul“ nazist ?! în afara de aceasta, se s#e bine ca jidanii comunis#
au fost atei, deci nici nu vroiau sa auda de Dumnezeu.“  

„Eu n’am fost nascut în #mpul asa-zisului „holocaust nazist“ im-

potriva jidanilor, dar ca $i mul# al#i imi pun $i eu intrebarea „Chiar

au murit în realitate sase milioane de jidani“ în #mpul celui de al

doilea razboi mondial? Deci nici mai mult nici mai pu#n, ci exact 6

milioane de jidani? Interesant nu?!“ 

„Si cum dvs. sunte# un „expert“ în probleme de „holocaust“ $i
„an#-Semi#sm“ pute# sa-mi spune# cum au fost aceste 6 milioane

de jidani ucisi de catre nazis#, prin impuscare de catre plutoanele

de execu#e, gazare, arderea de vii în cuptoare, infometare, boli, ori

moarte naturala? $i ca# jidani au murit prin impuscare de catre plu-

toanele de execu#i? Ca# prin gazare? Ca# prin ardere de vii în cup-

toare? Ca# prin infometare? Ca# din cauza bolilor? Ca# prin moarte

naturala? De asemenea, pute# dvs. sa prezenta# lista cu numele

celor 6 milioane de jidani ucisi în holocaustul nazist? Ori acest

adevar nu trebuie sa fie cunoscut oficial, iar as%el de intrebari

sunt considerate manifestari „an#- Semite“ ori ac#uni de „os#litate

fata de interesele jidanilor ori a statului Israel“?“ 

!Bust ridicat în memoria lui Albert Wass 

la Odorheiu Secuiesc

Albert Wass, condamnat la

moarte pentru crime împotriva

umanit"!ii, a fost omagiat

public, în pia!a central" a

ora$ului Ordorheiu Secuiesc, în

prezen!a liderilor Uniunii

Maghiar Democrate (UDMR) $i a
notabililor ora$ului. Wass Albert

a par#cipat la uciderea a 14

români $i evrei din localit"!ile
Sucutard $i Mure$enii de Câmpie

(jude!ul Cluj). Câte un bust a fost

amplasat sub numele „Secuiul

r"tacitor“ la Ordorheiu Secuiesc,

Reghin $i Lunca Mure$ului. Un

batalion al grup"rii paramilitare

„Garda Maghiar"“ care este o

arip" a par#dului extremist,

ultrna!ionalist $i an#semit Jobbik (Ungaria) poart" numele

criminalului de r"zboi Wass Albert. (15 mar#e 2006)  

"Albert Wass

Surs" foto: Napoca News
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!„Secretul sabiei de foc sau cum e cu pu!n"#
fenomenul legionar“
Radu Mihai Cri!an a publicat la Editura Cartea Universitar",

(Bucure#$, 2006)  o carte cu con%inut rasist !i an$semit. Cartea este
distribuit" !i în format digital !i are #i o traducere în limba englez".
Potrivit notei autorului, cartea „cons$tuie, i &n fapt, Edi%ia a II-a
rev"zut" #i ad"ugit" a lucr"rii Sura&sul Legiunii. Sau cum i&n%eleg eu
Legionarismul Roma&nesc“. 

Reproducem câteva fragmente din carte: 
„Studiul Degenerarea Rasei Jid"ne#$, al doctorului Paulescu,

schi%eaz" o posibil" pist":(...) Degenerarea Jidanilor e datorit"
transmisiei hereditare a malforma%iilor creierului“. 

„Triumful comunismului coincide cu visul iudaismului de a
st"pa&ni #i exploata popoarele cre#$ne i &n virtutea teoriei «poporu-
lui ales», care st" la baza religiei jid"ne#$“. 

„I&%i m"rturisesc c", m" fr"ma&nt" #i m" contrariaz" un text, de-
spre „poli$cianii roma&ni cari, bine pl"$%i, pre$nd c" nu exist"
problem" jid"neasc", dar sub protec%ia c"rora, comercian%ii Evrei
i-au ruinat, i&n sumedenie de zone ale %"rii, pe cei Roma&ni“. 

!„Mo"a $i Marin. Testamentele lor poli!ce“
Radu Mihai Cri!an a publicat la Editura Cartea Universitar",

(Bucure#$, 2006) o carte cu con%inut rasist !i an$semit. Cartea este
distribuit" !i în format digital. Reproducem câteva fragmente din
carte: „Iar azi aceasta experien%" culmineaz" cu desmo#tenirea
Roma&nilor de c"tre vene$cii str"ini, i&n propria lor %ar" liber", cu
lupta din toate domeniile de via%" dintre noi Roma&nii #i Evreii care
formeaz" i&n sa&nul nostru o unitate dis$nct", solidar", ac$va&nd or-
ganizat pentru a ne scoate din pozi%iile #i drepturile noastre.“ 

„S" nu se cread" – i&n urma faptului c" noi combatem ideile de
umanitarism, de libertate, egalitate #i fr"%ie, i&n felul cum le
interpreteaz" #i caut" s" le aplice Evreii (neonest, baza&ndu-se pe
puterea fascinatorie care se leag" de ele #i pe care, printr-o inter-
pretare gre#it", o f"ceau s" ac%ioneze tocmai i &mpotriva scopului pe
care-l urm"re#te accep%iunea lor just interpretat", folosindu-le ca
arm" pentru cucerirea puterii mondiale1) c" noi am fi du#manii
acestor nobile idei i&n accep%iunea lor ideal".“ 

„De aceast" stare de lucruri profitau apoi numai ei, Evreii,
i&nainta &nd i&n mod ver$ginos spre realizarea planului lor criminal de
st"pa&nire mondial".“ 

„Trebuie dinta&i s" descoperim lumii inten%iunile ascunse ale
Evreilor, falsitatea operei lor sociale de suprafa%"1, s" demonstr"m
apoi mul%imii gre#eala i&n care a c"zut, s" trezim din be%ia s"lba$c"
pe cei ame%i%i de posibilitatea unei potoliri imediate a egoismelor
ve#nic nesa$sf"cute, s" oprim din calea lor pe cei porni%i s" ucid"
«pe cei de sus» #i s" se pun" ei i&n locul lor, s" oprim talpa de a dis-
truge capul creza&nd apoi c" se poate pune ea i&n locul lui.“ 

!„Totul pentru Hristos! Testamentul poli!c 
al lui Nicolae Iorga“
Radu Mihai Cri!an a publicat la Editura Cartea Universitar",

(Bucure#$, 2006) o carte cu con%inut rasist !i an$semit. Cartea este
distribuit" !i în format digital. Reproducem câteva fragmente din

carte: „Ace#$ str"ini cari se numesc i&n Moldova Jidani, c"rora li se
zice aici [i&n Muntenia] Ovrei #i c"rora, li se mai spune, literar Evrei
au venit din Rusia #i din Austria, din ceea ce este ast"zi Rusia #i Aus-
tria la hotarele noastre, dar care era atunci Polonia. Prin urmare,
ca&nd nu se mai putea face nego% i&n Polonia cu deplin" lini#te,
atunci ei s-au n"pus$t asupra %"rii noastre“. La 1750 erau [deja] i &ntr-
un num"r i&ngrijitor, la 1850 ajunseser" s" aib" mare parte din
via%a economic" a Moldovei. Nu erau supu#i func%ionarilor %"rii;
erau supu#i unor func%ionari de i&ncasare, unor stra&ng"tori de im-
posite, unor agen%i de poli%ie lua%i din mijlocul lor. Situa%ia lor ca
breasl" str"in" arat" foarte bine ca&t erau de str"ini“. 

!„Istoria interzis#“
Radu Mihai Cri!an a publicat la Editura Tibo (Bucure!$, 2008) o

carte cu con%inut rasist !i an$semit. Cartea este distribuit" !i în for-
mat digital. Reproducem c"teva fragmente din carte: 

„Orice aluzie la «conspira%ie» treze#te un cor de proteste din
tab"ra «javrelor cu #taif» autohtone încadrându-se cu entuziasm în
spectacolul mondial regizat de cinicii dirijori. Exemplul cel mai actual
este acuza%ia de «holocaust» adus" poporului român“. (Nicador Ze-
lea Codreanu, România ca un hotel, în Cuvântul legionar, An III, nr.
39, noiembrie 2006, pag. 2)“. 

„Dac" ne acuz" statul Israel, s" o fac" la nivel diploma$c, cum
cere uzan%a interna%ional".  

Vreau s" v"d în ziare(;) scris mare: «Statul Israel acuz" România
de Holocaust!» Copie dup" actul oficial, #i, ca tot românul, cu an-
tet, #tampil" #i semn"tur"!“ (Nicador Zelea Codreanu, Despre
Mi#carea Legionar", în Cuvântul legionar, An IV, nr. 56, mar$e
2008, pag. 5),  

„De ce se ascund Poporului Român anumite adev"ruri? Simplu:
pentru a-l men%ine pe mai departe în sclavie. Sclavia iudeo-
comunist" de ieri a fost înlocuit" de cea iudeo-american" #i
occidental" de azi“. (Teodor Usca, Apel la ra%iune (II), în Cuvântul
legionar, An IV, nr. 60, iulie 2008, pag. 12)“. 

„Avem în vedere pe cei care leag" desf"#urarea Holocaustului de
teoriile rasiste la care au aderat mul%i lideri de con#$in%" evrei, chiar
înainte de instalarea la putere a nazismului, teorii potrivit c"rora
omul trebuie s" intervin" pentru îndep"rtarea din via%" sau de la
procrea%ie a exemplarelor umane tarate, biologic nereu#ite. Nici un
popor nu duce lips" de asemenea «rebuturi» umane. Via%a de
ghetou a dus #i la apari%ia unui mare num"r de evrei degenera%i, a
unor «evrei de calitate inferioar"».“ 

Cartea a fost promovata pe site-ul reportervirtual.ro. Proprietarul
site-ului, Tiberiu Lovin, a fost no$ficat de MCA România asupra con-
$nutului an$semit al car$i. Acesta i-a r"spuns în mod dicriminatoriu
lui Marco Maximillian Katz #i i-a oferit, din nou, spa$u de prezentare
– drept la replic" a ideilor an$semite lui Radu Mihai Crisan.

!„Dosarele Secrete ale Israeli"ilor“, 
autor necunoscut  
O carte cu con%inut rasist !i an$semit a fost preluat" de c"tre

site-ul www.misiune-ortodoxa.ro, în 2006, de pe site-ul
www.homepagez.com/dezvaluiri/index.html.  

"Radu Mihai Cri!an 
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Ins$tutul de Diabet, ins$tutle public", poart" numele profesoru-
lui Nicolae C. Paulescu, inventator al insulinei !i cunoscut an$semit.   

MCA România solicitat, printr-o scrisoare oficial" adresat" min-
istrului S"n"ta%ii în func%ie la acea dat", Eugen Nicolaescu, analizarea
oportunit"%ii men%inerii denumirii acestei ins$tu%ii publice: „Prof.
medic NC Paulescu a fost, asa cum toata lumea o s$e, descoperitorul
de fapt al insulinei, medicament care a modificat radical tratamen-
tul diabetului. în acelasi $mp Prof.medic NC Paulescu a fost lider, ala-
turi de AC Cuza, al Uniunii Na$onal Cres$ne (1922) #i apoi al Ligii
Apararii Na$onal Cres$ne (1923), par$d na$onalist, xenofob #i an-
$semit condus de prof. AC Cuza, ceea ce astazi se eludeaza. Simbolul
poli$c al acestor par$de a fost zvas$ca, aleasa inca inaintea nazis-
$lor. Prin membrii sai de elita, par$dul a avut influenta printre stu-
den$. An$semi$smul primi$v #i militant al lui NC Paulescu s-a man-
ifestat ac$v cu prilejul miscarilor studentes$ de la sfarsitul anului

1922. De al'el, în ianuarie 1923, profesorul Paulescu s-a prezentat
ca martor din partea apararii, la procesul studen$lor acuza$ pentru
tulburarile din decembrie 1922. Iata de exemplu ce scria el în ian-
uarie 1923, polemizand cu cei care au reac$onat vehement la an-
$semi$tsmul #i caracterul ins$gator al manifesta$ilor studentes$ din
Bucures$, Iasi, Cluj, Cernau$: «Tinerimea romana culta, din cele pa-
tru centre universitare: Cluj, Bucures$, Iasi #i Cernau$, s-a pus în mis-
care simultan #i a manifestat zgomotos. Care sunt cauzele acestor
manifesta$i?... în realitate mo$vele trebuiesc cautate în adancul su-
fletului românesc. Ele se rezuma intr-o Lege a naturii, adica în In-
s$nctul de aparare al na$ei. Suntem invada$ de o rasa straina, asi-
a$ca, cu moravuri sanguinare, ce de un secol #i jumatate, se
strecoara $p$l în tara, prin granitele ce-s rau pazite. Aceasta invazie
e mult mai teribila ca aceea recenta a nem$lor, de care am scapat
rela$v repede, #i ca acele mai vechi ale turcilor #i tatarilor, de care
nu ne-am mantuit decat prin lupte sangeroase de mai multe veacuri.
Intr-adevar, pe cand to$ aces$ dusmani au fost izgoni$ peste hotare,
de unde au venit, jidanii, care s-au infiltrat în madularele tarii, nu vor
putea fi da$ afara decat prin sfortarile persistente ale intregii na$i
romanes$. #i expulzarea jidanilor se impune în mod imperios, din
pricina numarului lor enorm #i care creste pe zi ce trece, #i mai ales
din pricina viciilor de ho$e #i de trufie, de care ei sunt infecta$“ (dr.
Paulescu, prof.univ., „Cauzele manifesta$ilor studentes$“ în
Apararea Na$onala, an I, nr. 20/15 ianuarie 1923).»  

Cit"m un fragment din r"spunsul primit de la Ministerul
S"n"ta%ii: „Ins$tutul care a fost numit dup" profesorul N.C.
Paulescu nu a studiat !i nu a desf"!urat niciodat" ac$vit"%i de or-
din literar sau orice fel de ac$vitate ideologic" menit" s" încurajeze
sau s" alimenteze grup"ri an$semite, xenofobe. Geniul profe-
sorului N.C. Paulescu a fost recunoscut pentru ac$vitatea sa
medical", ne%inându-se cont de convingerile poli$ce, an$semite,
xenofobe. Aprecierea genului medical ar fi injust condi%ionat" de
convingerile personale, putând totodat" crea o oportunitate de «
epurare» poli$c" a tuturor personalit"%ilor care au amprentat di-
verse domenii de-a lungul $mpului. (...) Nu vom par$cipa îns" la o
«vân"toare !i prigonire» a valorilor din domeniul medical pentru
ac$vit"%i care au leg"tur" cu opiniile personale !i care nu reprezint"
obiectul ac$vit"%ii desf"!urate de ins$tu%iile aflate în subordinea
sau coordonarea sa“. (17 decembrie 2007). 

" Institutul de Diabet „Paulescu“ 

Cartea promoveaz" toate teoriile an$semite române!$ !i
red" multe pasaje care incit" la violen%" împotriva evreilor. 

!„În fa"a instan"ei, cu uniforma legionar#“ 
„(erban Suru, !eful Miscarii Legionare, a venit în fata

instantei, pentru a depune marturie în favoarea lui Grigore
Oprita, imbracat în camasa verde cu centurion #i diagonala. 

Suru a afirmat ca, daca dovedeste ca Miscarea este în
ilegalitate, instanta trebuie sa-l aresteze pe el, care se declara

legionar, nu pe Oprita. « în acest proces nu a fost judecat
numai Grigore Oprita, ci #i Miscarea Legionara. Jus$$a a
confirmat ca func$onarea Miscarii Legionare este în
concordanta cu legisla$a interna #i interna$onala », a declarat
Serban Suru. 

Profesorul brasovean Grigore Oprita a fost trimis în judecata
la sfirsitul anului 2002, condamnat de Tribunalul Brasov la doi
ani #i jumatate de inchisoare în iulie 2003 #i achitat de Curtea
de Apel Brasov în septembrie 2005. Sen$nta de achitare a fost
men$nuta #i în recursul formulat de procurori la Inalta Curte de
Casa$e #i Jus$$e, în februarie 2006.“ 

""erban Suru
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Pelled Amir ne-a adus la cuno#$n%" actul de an$semi$sm comis
împotriva familiei sale. Ca urmare a sfatului nostru, Dl. Pelled Amir
a solicitat ajutorul organelor de poli%ie pentru a se sim%i în siguran%".
De al'el, se pare ca deja tat"l Dlui Pelled Amir a fost vic$ma unei

as'el de h"r%uiri comis" de aceea#i persoan" care a fost aten%ionat"
deja de poli%ie s" se ab%in" de la înc"lcarea legii. Dup" câte am fost
informa%i de Dl Pelled Amir, la Sec%ia 17 Poli%ie se afl" o plângere
nou", generat" de aceast" situa%ie care a r"mas nerezolvat". 

"Cazul Pelled Amir 

"Vandalizarea Cimitirelor Evreie!ti 

Autori necunoscu%i au distrus 130 de pietre funerare din cimi$rul
evreiesc din Giurgiu. MCA România a adresat sesizarea de mai jos
autorit"%ilor. Poli%ia a comunicat public c" nu a fost un caz de an$-
semi$sm înainte de începerea cercet"rilor.

„26 Octombrie 2008 – BUCURE)TI 
C"tre Poli%ia Capitalei
În aten%ia Chestor Principal de Poli%ie Doctor MARIAN TUTILESCU
Cc: Administra%ia Preziden%ial", Guvernul României, Ministerul

de Interne, Ministerul Jus$%iei, Ministerul Afacerilor Externe, FCER
S$mate Dle Chestor Principal
Comunitatea noastr" este uluit" #i adânc îndurerat" de dis-

trugerea mormintelor din Cimi$rul Evreiesc Giurgiu. 
Ura, înver#unarea #i $mpul inves$t în comiterea acestui atac ne

îngrijoreaz" în mod deosebit. 
Îngrijorarea noastr" este împ"rt"#it" #i de reprezentan%ii

ins$tu%iilor, familiile #i prietenii no#tri din str"in"tate care, de la o
zi la alta, iau la cuno#$n%" faptul în sine #i amploarea pagubelor pro-
duse. 

Nu mai pu%in surprinz"toare este rapiditatea cu care Poli%ia
Român" a emis declara%ia conform c"reia acest atac nu este un atac
an$semit, ci un act de teribilism. 

În acest context, v" mul%umim an$cipat pentru acceptul DVS de
a ne comunica dovezile pe care Poli%ia Român" a reu#it s" le
colecteze #i s" le probeze #i care stau la baza declara%iei mai sus
men%ionate. 

De asemenea, v" rug"m insistent s" ne %ine%i la curent cu modul
în care decurge ancheta condus" în acest caz. 

Nu avem nicio îndoial" c" Poli%ia Capitalei nu se va rezuma la o
declara%ie pe care noi o consider"m, în acest moment, ca fiind
pripit" #i în $mpul cel mai scurt posibil va concluziona aceast"
anchet", va face publice concluziile #i va aduce vinova%ii în fa%a
Jus$%iei. În caz contrar, probabilitatea repet"rii atacurilor împotriva
bunurilor comunit"%ii evreie#$ din România va cre#te.“ 

Lizika Ghild ne-a adus la cuno#$n%" cazul tat"lui s"u, decedat în
spital. În $mpul intern"rii, unul dintre doctori i-a catalogat drept „ji-
dani“. Reproducem cazul integral, a#a cum a fost prezentat cu acri-
bie în pres":  

„Dupa ce a facut infarct in biroul sefului poli!ei, un octogenar
a fost internat in Spitalul Judetean din Gala!. Rudele acestuia
spun ca au cerut transferul bolnavului la Timisoara, dar acest lu-
cru a fost refuzat in mod abuziv.

» Legat de pat si agresat de o asistenta, dupa cum sus$ne fa-
milia, pacientul a murit la doua zile de la internare.   

» In urma reclama$ilor familiei Ghild, conducerea spitalului
galatean a declansat o ancheta pentru a verifica daca, intr-adevar,
personalul medical s-a comportat neadecvat cu bolnavul. 

„Avea 89 de ani, de ce se mai mira lumea ca a murit?“ se intre-
aba parca la unison medicii si asistentele medicale care s-au ocu-
pat de pacientul Avram Ghild, un roman-evreu care s-a repatriat din
Israel in iunie anul acesta, dupa 23 de ani de cand a parasit tara.
„Avem o casa la Tecuci si un spa$u comercial. Ne-am gandit ca ne-
ar fi mai bine acasa. Dar viata noastra a devenit un cosmar din mo-

mentul in care am pasit in orasul la care visam cat $mp am locuit
in Israel“, ni s-a plans Lizika Ghild, fiica pacientului, ajunsa acum in
situa$a de a reclama pentru an$semi$sm doctorii romani la foruri
interna$onale. Afectata puternic de moartea tatalui, femeia crede
ca medicii s-au comportat mizerabil pentru ca acesta era evreu, al-
tfel nu-si explica de ce toate rudele au fost catalogate jidani im-
pu$$, nu i s-a permis sa-l transfere la alt spital, nu i s-a spus ce se
intampla cu el si a fost gonita de paznici de pe holurile unita$i med-
icale.  Intoarcerea de cosmar Dupa mai bine de doua decenii de pla-
nuri sa se intoarca acasa, in locuinta sa din Tecuci, familia Ghild s-
a repatriat in primavara acestui an. Oamenii au suferit primul soc
cand au constatat ca aveau casa intoarsa pe dos in urma unui jaf.
„Ne-au furat 20.000 de dolari, bijuterii si alte bunuri. Nu ne-am
imaginat ca ne vor sparge casa, asa ca ne-am pus deoparte o mica
avere pentru zile negre“, ne-a poves$t Lizika Ghild. Cosmarul nu s-
a oprit aici. Poli$a nu a reusit sa-i prinda pe spargatori, dar familia
a dat de ei dupa o ancheta pe cont propriu. „L-am gasit pe unul din-
tre ho$. L-am filmat cand ne-a poves$t cu lux de amanunte ce ne-
a luat din casa, dar el ne-a zis ca toate bunurile au fost recuperate

"Moartea pacientului Ghild 



Centrul pentru Montorizarea !i Combaterea Antisemitismului în România
Raport de Monitorizare 2006-2009

52

de un capitan de la Poli$a Gala$, unul poreclit Jumara“, sus$ne
Lizika Ghild. Pentru ca nu a primit nici un raspuns de la poli$e, fa-
milia a mers in audienta la seful IJP. In biroului acestuia, lui Avram
Ghild, tatal Lizikai, i s-a facut rau si a fost transportat cu ambulanta
la Spitalul de Urgenta „Sfantul Andrei“. Rudele sus$n ca batranul
a avut emo$i, apoi a trebuit sa urce un etaj, iar efortul si stresul i-
au provocat al doilea infarct, dupa cel de acum 16 ani. In spitalul
galatean, octogenarul a mai trait o zi si jumatate, fara sa i se spuna
ce i se intampla in $mpul in care a fost cons$ent. Nici rudele nu au
s$ut mai mult, potrivit declara$ilor pe care ni le-au facut, incal-
candu-se as'el o regula generala: „consimtamantul informat“.
Aceasta prevede ca pacientul trebuie informat despre orice trata-
ment i se face si sa i se ceara acordul. Daca nu este cons$ent
atunci este dreptul familiei sa primeasca aceste date. Palmuit pen-
tru ca respira Internarea lui Avram Ghild s-a facut rapid la Spitalul
de Urgente „Sfantul Andrei“, iar amabilitatea personalului medical
le-a dat sperante rudelor ca problema va fi rezolvata cu succes aici.
Doar ca, pentru o siguranta si mai mare, fata pacientului s-a in-
teresat unde ar putea fi tratat si mai bine, iar doctorul Gaspar de
la Timisoara a parut varianta ideala.  Lizika Ghild ne-a declarat ca
amabilitatea sefei de la Sec$a de Cardiologie, dr. Eugenia Nechita,
s-a schimbat brusc dupa ce a fost contactata telefonic de medicul
$misorean. Din start, transferul a fost refuzat pe mo$v ca bol-
navul nu este transportabil, chiar daca rudele au declarat ca-si
asuma acest risc.  Membrii familiei - fiul, fiica, ginerele, nepoata si
so$a- nu au mai fost lasa$ sa-l vada pe bolnav. Cu ajutorul unui
s$mulator cardiac, batranul si-a revenit si se parea ca starea lui se
va imbunata$. 

„In dimineata de 27 august, tata a fost transferat la reanimare si
aici a inceput alt cosmar. Nu ni s-a permis sa intram la el, desi al$i
intrau la bolnavii lor. In pu$nele da$ cat am reusit sa intru, am vazut
ca-si mai revenise, era cons$ent, dar plangea, pentru ca nu mai
putea vorbi. Mi s-a spus ca din cauza atropinei nu poate vorbi (n.r.
– medicament injectat de personalul de pe ambulanta).  I-am in-
trebat pe medici de ce il $n legat de maini si de picioare si mi s-a
spus ca tot din cauza atropinei are stare de agita$e! Nu s$u de ce
doctorii si toate asistentele de la Reanimare erau foarte nervosi cu
noi. La un moment dat, am intrat cu fratele meu, fara s$rea lor, ne-
am apropiat de patul tatei si am asistat la o scena foarte dureroasa.
Doua surori erau langa el. Una dintre asistente incerca sa-i aseze fur-
tunul pe nas si s-a enervat, apoi l-a lovit pe tatal meu peste fata de
doua ori cu palma“, ne-a poves$t fiica pacientului de la Gala$, care
a primit de la asistenta jus$ficare a gestului: „Mi-a suflat in fata“. „Mi
s-a spus sa sar pe geam“ Izolate de bolnav, rudele lui Avram Ghild
au mai avut o tentan$va de a vedea ce se intampla cu el, pentru ca
nimeni nu le spunea nimic. Doar ca incercarea lor i-a costat. „Am in-
trat odata cu o echipa de la SMURD si am vazut ca tata nu mai era

cons$ent si era intubat. M-am speriat, apoi m-am pus in genunchi
in fata doamnei doctor, care se vedea ca era proaspat sculata din
somn, si am rugat-o sa-l salveze, ca-i dau orice si oricat, ca nu-mi pot
imagina viata fara el si ma omor... s$$ ce mi-a spus?  „Omoara-te,
uite geamul! Suntem la etajul 9. Hai, sari!“, m-a indemnat doc-
torita Nechita, care m-a luat de mana si m-a dus la geam“, sus$ne
femeia. In $mpul cat au mai ramas pe hol, nepoata bolnavului a fost
lasata de o asistenta sa doarma in salonul pentru arsi. Nu pentru
multa vreme insa, deoarece asistenta respec$va le-a spus ca paci-
en$i si colegele s-au revoltat ca sunt primi$ evrei in salon. Fiica pa-
cientului mai povesteste ca la scurt $mp cateva asistente au venit
si le-au luat si scaunele pe care stateau rudele lui Avram Ghild. Cir-
cul a con$nuat dimineata cu evacuarea din spital a familiei, imediat
dupa ce s-a stabilit decesul batranului. „Era ora 7.30 dimineata
cand am aflat intamplator ca tata nu mai e in viata, nici macar nu
ne-au comunicat oficial, am inceput sa plangem, dar nici asta nu am
avut dreptul, caci domnul doctor Musenchievici de la Reanimare a
inceput sa $pe la noi si ne-a spus: «Duce$-va dracu’ si miorlai$ in
alta parte, fir’a$ ai dracu' de jidani!» Nu au trecut nici cinci minute
si a venit paza la noi si ne-a somat sa plecam de acolo“, ne-a mai
spus Lizika Ghild, care a ramas socata ca tatalui ei i s-a facut au-
topsie fara sa fie cerut acordul rudelor.

Spitalul a declansat o ancheta in urma unei reclama$i depuse de
fiica pacientului decedat, conducerea spitalului din Gala$ a decis
pornirea unei anchete si luarea unor masuri de catre Consiliul E$c.
Acest organism nu a reusit insa in aproape doua saptamani sa ia nici
o decizie. „Situa$a este inves$gata, iar membrii consiliului vor for-
mula o decizie. Inca nu a fost luata o hotarare. Probabil acuza$a de
an$semi$sm va ajunge la Colegiul Medicilor, iar noi ne vom ocupa
doar de problemele administra$ve“, ne-a declarat purtatorul de cu-
vant al spitalului, dr. Mihai Bucatanschi. In paralel, rudele au depus
plangeri la Colegiul Medicilor, la Ministerul Sanata$i si la mai multe
organiza$i na$onale si interna$onale pentru drepturile omului si
impotriva an$semi$smului. Afectata de condi$ile decesului tatalui
ei, Lizika Ghild a pornit o serie de inves$ga$i proprii. Ea a facut mai
multe inregistrari audio si video cu personalul medical. As'el, a
aflat de ce doctorul Nechita a sfatuit-o sa sara pe geam: „Pentru ca
m-a enervat insistenta voastra“, a fost raspunsul pe care l-a primit
de la medic. Restul personalului medical a avut aceeasi jus$ficare.
„Dar nu era normal sa ma interesez, sa fiu informata ce se intam-
pla cu el, de ce i s-a luat s$mulatorul, de ce i s-a injectat andropina
si asa mai departe?“, se intreaba si acum fata pacientului, care a ra-
mas cu impresia ca tatal ei a murit cu zile pentru ca era evreu,
supozi$e plecata de la jignirile pe care le-a suportat in cele aproape
doua zile de asteptat pe hol un semn de la medici ca totul este bine.

Ar$col publicat în ziarul „România Liber"“ în data de 29 
septembrie 2008.

Doctorii israelieni ai clinicii Sybic din Bucure!i sunt judeca%i de
c"tre autorit"%ile judiciare din România fiind acuza$ de înc"lcarea
grav" a legilor române!$. În acest context, pre!edintele Colegiului
Medicilor din România, Vasile Ast"r"stoaie a declarat, pentru

hotnews.ro, c" „ceea ce au f"cut medicii de la Sybic este
comparabil cu prac$cile medicilor de la Auschwitz. Retragerea
dreptului lor de a prac$ca medicina ar fi, în opinia mea,
sanc%iunea suprem" pentru ce au f"cut“. 

"Clinica Sybic - Colegiul Medicilor din România 
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În data de 30 aprilie 2009, România a par$cipat la conferin%a
Durban II de la Geneva (Eleve%ia). Reprezentan%ii statului român
au p"r"sit sala atunci când pre!edintele Iranului !i-a %inut
discursul plin de ur" la adresa evreilor !i al statului Israel. Ulterior,
s-au reîntors în sal" !i au semnat documentul declara%iei finale.     

Un oficial al ministerului de Externe, Petre Dimitriu, a
calificat declara%ia drept „un document bun“. 

Pe site-ul ministerului de Externe nu sunt prezentate date
despre par$ciparea României la Durban II !i nu sunt respinse,
în mod oficial, declara%iile iraniene de negare a Holocaustului !i
de negare a dreptului la existen%" a statului Israel. 

MCA România a solicitat României, cu mult $mp înainte, s"
nu par$cipe la aceast" conferin%", al"turându-se as'el pozi%iei
SUA, Canada, Italia !i Israel.  

"România - Durban 2 

„Cifrele conteaz! mai pu"in, iar ele vor r!mâne probabil, mult
#mp de acum înainte, subiect de dezbatere $i contestare.“, Ringier
România. 

În data de 27 ianuarie 2009, de ziua Mondial" pentru Come-
morarea Vic$melor Holocaustului, ziarul Evenimentul Zilei, de%inut
de c"tre compania Ringier România la acea dat", a publicat ar$colul
„Supravie%uitoare a Holocaustului din România, la ONU“ în care
adopta teza nega%ionist" a rela$viz"rii num"rului vic$melor 
Holocaustului: „România regimului Antonescu scrie o pagin" aparte
în desf"#ur"torul Holocaustului. Alian%a cu Germania hitlerist" din
primii ani ai celui de-al Doilea R"zboi Mondial a l"sat în urm" sute
de mii de vic$me ale *solu%iei finale+. Cifrele conteaz" mai pu%in,
iar ele vor r"mâne probabil, mult $mp de acum înainte, subiect de
dezbatere #i contestare.“  

Aceea#i pozi%ie nega%ionist" a fost sus%inut" de c"tre redac-
torul-#ef al ziarului, Vlad Macovei, în coresponden%a purtat" cu
MCA România, care a refuzat s" retrag" afirma%ia nega%ionist" de
pe site-ul evz.ro. 

MCA România a fost sesizat" c" Vlad Macovei refuzase anterior
acestui ar$col publicarea unui alt ar$col pe aceea#i tem", scris de
jurnalistul Marius Dr"ghici. Ar$colul oprit de la publicare prezenta
corect num"rul vic$melor Holocaustului – !ase milioane de evrei,
citând Ins$tutul Yad Vashem !i f"cea referire la Holocaustul din
Transnistria - zona Dub"sari. 

Marius Dr"ghici a sesizat MCA România privind cenzurarea
apari%iei !i a unui alt ar$col în care un înalt oficial iranian recuno#tea
existen%a Holocaustului. Declara%ia în cauz" cons$tuie o premier"
!i a fost f"cut" la Teheran în luna octombrie 2008 de c"tre dr. Ali
Bagheri, secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Republicii
Inslamice Iraniene. Într-un schimb de replici dure cu jurnalistul 
Marius Dr"ghici, aflat în Iran, Ali Bagheri a recunoscut existen%a
camerelor de gazare !i a crimelor naziste. Iranul contest" existen%a
Holocaustului !i dreptul la existen%" al statului israelian.  

Conducerile Evenimentului Zilei !i a Ringier România au refuzat
cererea MCA România de a prelua drepturile de autor ale ar$-
colului pentru a-l publica în Israel. Informa%ia de interes public
privind declara%iile unui înalt oficial iranian este prezentat" pentru
prima dat" în acest Raport.  

Ulterior, jurnalistul Marius Dr"ghici a fost concediat de c"tre con-
ducerea Evenimentului Zilei în urma unei decizii a Comisiei Disciplinare
a Ringier România. Cazul se afl" pe rolul instan%elor judec"tore!$.
MCA România a decis s" depun" m"rturie în favoarea public"rii ar$-
colelor. Titlul ar$colului propus era: „Iranul pe dou" voci“.

Fragment din ar$colul oprit de la publicare de c"tre conducerea
Evenimentului Zilei:

„Marius Dr"ghici: Discursul dvs. diploma$c este în total"
contradic%ie cu alte declara%ii. Cum se împac" solu%ia pe care o
propune%i cu declara%ii de $pul „pacea va fi aici când Israelul va fi
împins sau aruncat în mare...“? 

Dr. Ali Bagheri: Cine a spus asta? 
MD: Pre!edintele Ahmadinejad.  
AB: Pre!edintele Republicii Islamice Iran nu a exprimat acest lu-

cru. Eu nu m-am a!teptat la dvs., ca jurnalist, s" fi%i sub influen%a
agen%iilor interna%ionale de propagand". (...) Noi am spus c" votul
pales$nian îi arunc" pe evrei în mare. Acum trec 60 de ani de la
ocuparea Pales$nei de sioni!$. (...) Este o problem" care provine
de la Europa. Europenii au ucis evrei. (i dvs. pute%i s" da%i loc
(p"mânt) pentru evrei. Crima care s-a întâmplat împotriva evreilor
a avut loc în Europa. (...) Acolo unde s-au f"cut camerele de gazare,
acolo unde s-au ucis evrei, acolo trebuie s" g"si%i solu%ia. Dac" a%i
în%eles bine, spune%i lumii c" cea mai democra$c" solu%ie a fost
lansat" de pre!edintele Republicii Islamice Iran.  

MD: Face%i istorie. Recunoa!te%i Holocaustul?  
AB: Dac" noi accept"m Holocaustul, aceasta este împotriva in-

tereselor dvs. Am accepta c" a%i ucis, în mod cel mai s"lba$c, evrei.
Dac" dvs. insista%i c" a%i f"cut acest lucru, noi nu avem nimic.“ 

"Ringier România
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Jurnalistul Victor Roncea a publicat un editorial, „Limba lui
Ungureanu”, în care a preluat o expresie de ispira%ie legionar",
care, în perioada în care a fost u$lizat", ins$ga la crim":
„Comandante, d" ordinul!”. În urma unui protest public,

semnatarii protestului, denumi%i „Grupul celor 18” au fost %inta
unor alte atacuri în aceala!i ziar, Ziua. Directorul ziarului, Sorin
Ro#ca St"nescu, nu a luat m"suri pentru stoparea atacurilor.
Autorit"%ile nu au reac%ionat. (26 mai 2006)

"Victor Roncea, „Comandante, d# ordinul!”

Site-ul organiza%iei extremise Na%ionali#$i Autonomi 
din Timi#oara a publicat pe blogul organiza%iei linkuri c"tre alte
site-uri unde poate fi desc"rcat" cartea lui Adolf Hitler, 
„Mein Kampf“, tradus" în limba român". 

Varianta în limba englez" a car%ii a fost promovat" !i pe
formul televiziunii Antena 3, (antena3.ro) la sec%iunea de
comentarii a ar$colului „Un site din Rusia a fost inchis, dup" ce
a publicat cartea Mein Kampf a lui Adolf Hitler“. 

"Na$ionali!tii Autonomi din Timi!oara 

Forumul portalului So,pedia.ro a deschis o sec%iune special" cu
scopul declarat de a permite manifestarea !i desf"!urarea a$tu-
dinilor an$semite considerate „în vog"“. 

Sec%iunea a permis manifestarea unora dintre cele mai crunte
idei an$semite !i pro-naziste din spa%iul virtual românesc.
Sec%iunea a fost ac$v" în perioada 30 noiembrie 2006 - 2 ianuarie
2010 !i num"r" 574 de pagini în format $p"rit A4. 

„Forumul So,pedia _ Cultul Mozaic _ Coltul an$semi$lor :

h-p://forum.so,pedia.com/index.php?showtopic=187333 

Scris de: LoveDemon 30th November 2006, 11:19
Merita #i an$semi$smul un col$sor în care sa se desfasoare, ca

se pare ca e un curent foarte în voga, cel pu$n în spa$ul so,pedist.
#i dupa cum dreptul la opinie trebuie respectat atata $mp cat are
argumente solide, va asteptam.

(30 noiembrie 2006 - 2 ianuarie 2010)

"„Col%ul antisemi%ilor“, forum.softpedia.ro

În data de  13 decembrie 2009, un grup de o sut" de persoane
a distrus, cu ciocane !i bâte, menora evreiasc" amplasat" în cen-
trul Chi!in"ului, în Pia%a (tefan cel Mare. Acestea au amplasat în
acela!i loc o cruce. Poli%i!$i prezen%i la eveniment nu au intervenit.

Persoanele au fost conduse de c"tre protoiereul Anatolie Cibric
de la Biserica „Sfânta Paraschiva“, aflat" în subordinea Patriarhiei
Moldovei. O parte dintre par$cipan%i sunt membri ai asocia%iei re-
ligioase cre!$n ortodoxe „Fericita Maica Matrona“. Preotul Anatolie
Cibric a spus mul%imii c" „ S.i asta/zi jidovii care încearca/ sa/ domine
lumea pot sa/ se împiedice de Moldova. Noi suntem %ara/ ortodoxa"
!.i dac" vor auzi judovii acest cuvânt, vom ridica lumea !i %ara.
Niciun jidov mârs.av, care încearca/ sa / ne spurce pe noi, nu va reus.i.
Poate sa/ ne omoare, poate sa/ ne trauma$zeze copiii, pentru ca/

toate lucra/rile care se fac, se fac din unel$rea jidoveasca/“. 
Revista religioas" Toaca, revist" care promoveaz" ac$v punctele

de vedere ale celor care au comis ac%iunea de distrugere, sus%ine
c" la momentul demol"rii menorei au fost de fa%" !i oficiali ai Re-
publicii Moldova, f"r" a da nume. 

Toaca a publicat !i MOTIVAT.IA DEMONTA/RII OBIECTULUI NUMIT
„HANUKIA“, mo$va%ie care arat" c" gestul este îndreptat împotriva
evreilor !i a iudaismului.

O s"pt"mân" mai târziu aceea!i revist" a mai publicat un ar$-
col virulent an$semit (Ioan Ianolide: „Nimeni nu poate spune
ADEVA/RUL despre ei fa/ra/ ca omenirea sa/ ia foc“. Despre iudaizarea
lumii.) care ofer" suport religios !i ideologic unor as'el de ac%iuni
an$semite. 

"Chi&in#u: demolarea menorei  
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În perioada 2005-2009, presa scris" !i audio vizual" a
con!$en$zat gravitatea promov"rii prejudec"%ilor !i convingerilor
rasiste !i an$semite. Cu toate acestea, ar$cole cu mesaje an$-
semite au fost !i con$nu" s" fie publicate.   

O categorie aparte o  cons$tuie comentariile an$semite publicate
în edi%iile online a ziarelor ca reac%ie sau comentarii la ar$cole de-
spre evrei, Holocaust, Israel !i lupta împotriva terorismului în Ori-
entul Mijlociu. Întrucât toate ziarele au echipe de redactori care
citesc !i aprob" aceste comentarii, MCA România consider" c" în-
trega responsabilitate legal" !i e$c" apar%ine conducerii redac%iilor.   

MCA România consider" c", conform cu punctul de vedere al Fo-
rumul European pentru Combaterea An$semi$smului, în niciun caz,
„cri$ca Israelului, similar" cu cea adresat" oric"rei alte %"ri nu poate
fi privit" ca an$semit".“ Unele publica%ii folosesc îns" standarde du-
ble „prin pre$nderea unui comportament care nu este cerut sau
a#teptat din partea nici unui alt democra$c“ !i permit comentarii an-
$semite la ar$colele care cri$c" ac%iunile statutului Israel.   

As'el, în aceste comentarii, evreii sunt numi%i „jidani“, „jidovi“
sau „ovrei“, expresii echivalente, pentru evrei, cu „persoan" care
nu merit" s" tr"iasc"“.  Majoritatea ziarelor române!$ a aprobat
as'el de comentarii an$semite. Publica%iile România Mare !i Tri-
colorul sunt constant !i vehement an$semite, ele reprezentând
linia poli$c" a celor care le de%in. 

Se dis$ng apoi comentariile nega%ioniste, în care se este pus" la
îndoial" existen%a Holocaustului !i sau a num"rului vic$melor Holo-
caustului. O par$cularitate o reprezint" negarea Holocaustului
Românesc, a num"rului vic$melor considerat „contestabil“, dar
este accceptat Holocaustul în general. Mo$vele sunt multe !i se
reg"sesc în „bagajul“ argumenta$v al nega%ioni!$lor români care
încearc" absolvirea mare!alului Ion Antonescu de orice respons-
abilitate pentru exterminarea celor peste 280.000 de evrei români
!i 11.000 de romi din teritoriile române!$. Omagierea mare!alului
Antonescu !i a actelor sale de exterminare a evreilor români !i a
romilor este o dovad" de an$semi$sm !i rasism. 

Cele la virulente comentarii an$semite sunt cele în care se face
omagiul regimului nazist, i se aduc laude lui Adolf Hitler !i sunt ex-
primate regrete c" nazi!$i nu au avut $mp s" pun" în aplicare pen-
tru to%i evreii „solu%ia total"“.   

Exemple de comentarii aprobate #i publicate pe site-urile prin-
cipalelor ziare #i posturi de televiziune romanes$. 

"Adev#rul, adevarul.ro
Ar!col: Holocaustul, comemorat în t#cere, în Israel
17 Apr 2007, 23:48 Mario din Magnificul DUBAI
Comentarii:
„HOLOCAUSTUL“
O MINCIUNA mare cit secolul XX. Alte comentarii sint de

prisos.Sa speram totusi ca ideile nobile ale Excelentzei Sale Adolf
Hitler,in ceea ce priveste aceasta natzie , vor fi puse în prac$ca
odata #i odata de cineva, daca Excelentza Sa , nu a avut de gind sa
le folosesca niciodata #i i-a ocro$t pe jidani ca un tata iubitor #i de-
votat. Normal ar fi acuma, dupa cit de mult bine le-a facut, sa-i
ridice o statuie în fiecare sinagoga

Ar!col: VIDEO Cambodgia sub Pol Pot: %ineam bebelu&ii 
de picioare &i le izbeam capul de copaci

Comentarii:
Data: 9 iun 2009 2 Oct 2009, 07:12 Blog kmerii rosii
In spatele tuturor acestor crime sta NUMAI INVATATURA JI-

DANILOR . Comunismul a fost introdus #i creat NUMAI DE EI. Ei nu
au avut niciodata holocaust din cauza ca hitler era jidan #i Titlu era
finantat în experientele lui de la Aushwitz de catre bunicul lui
bush. Verifica$ arhive vechi pe net. Jidanii nu au avut holo ci hitler
i-a pedepsit pentru ca ei nu au fost de acord sa finanteze banca
americana care exista #i azi sub numele de fmi. Min$le lor bolnave
se recunosc #i în aceste crime din Cambodgia pentru ca ei ucid în
primul rand copii. E clar nu? Ideologia este tot a lor #i to- $mpul
nu au loc...

"Antena 3, antena3.ro 
Ar!col: Israel se teme de o a treia in!fada
Comentarii:
TimTzoTzLi | 10 October 2009, 15:17 
Mister Sinisterule es$ mai prost ca oaia , pales$nienii trebuie sa-

si reia controlul asupra intregii Pales$ne ocupate cu japka de jidani
, prin sabilirea resedintei de stat la Ierusalim, prin expulzarea tu-
turor ewreilor migratori pripasi$ pe acolo acum 63 de ani pe mo-
$v ca un derbedeu narcoman pe nume Moses ame$t de canepa
amestecata cu KKat de oaie, a scris acum cateva mii de ani pe o bu-
cata de har$e igienica folosita marca Tora, cum ca tu ai fi poporul
jidanesc ales de diavol sa ucizi #i sa epurezi diferite etnii semite de
pe pamanturile stramosilor -stramosilor lor , numai pentru faptul
ca na$a ta a migrat de la Geneza incoace urmarind interese mate-
riale prin toata lumea fiind califica$ în toate car$le noi sau vechi din
toate limbile vechi ca fiind o hoarda de ho$, p0p0nari,incestuosi #i
blestema$ care se inchina numai diavolului în persoana. - 

JIDANII BUNI SUNT JIDANII MORTI STRIVITI SUB SINAGOGA 

"Click, click.ro
Ar!col: Ipoteza incredibila! Hitler n-a murit?
Comentarii:
alexandra 09/28/2009 - 20:51hs 
daca n-a murit, sa se intoarca, sa termine ce-a inceput :D

"Cancan, cancan.ro
Ar!col: Au bagat actele de divort
Comentarii:
gygy musolini  18.09.2008 07:46
mihaelei
era de asteptat sa divorta$ ,am trait #i muncit în israel 13 ani #i

cunos sistemul de viata #i trai poate mai bine decit al nostru #i s$u
ca o rominca poate supravietui cu un jidan dar jidanu numai dacai
respecta cu sfintenie regulile ce nu exsita limite de tagaduit ,cea ce
o leoaica ca mihaela nu ar rezista vorba ei mai mult de 10 ani s$-
induse ca #i asa e prea mult la cit de rea #i dura este în viata de zi
cu zi .BRAVO MIHAELA 

Monitorizare media
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"Capital, capital.ro
Ar!col: Auschwitz-Birkenau, Disneyland-ul mor!i, 
Comentarii:
o mare minciuna 
Trimis de Barbatul la 21 Septembrie 2009 11:06:31 
Da suntem de acord ca s-a ajuns la Holocaust dar mai sunt în

lume #i alte holocausturi #i macar se s$u cauzele #i sa se recunoasca
adevarata cauza de ce nem$i iau parjolit pe evrei #i nu numai. Evreii
nici macar nu au bunul simt sa recunoasca care a fost cauza de-
clansarii unui asfel de pogrom.cauza e simpla Banii #i afacerile du-
bioase ale acestora De ce nu se recunoaste acest lucru? E rusinos?
sau se lasa totul i n coada de peste ca fraierii sa le plateasca bani
pentru paguba produsa. Mai sunt în lume #i alte pagube produse
pentru care nu se face tam tam #i nu se dau bani derizorii. Dupa
cum se s$e în judetul Israel evreii au un loc sacru pe care-l ges-
$oneaza. Propun ca acest loc sa fie declarat munument sacru #i sa
mai termine cu cearta cu pales$nienii, ei care se autoin$tuleaza
poporul safnt. 

da.. 
Trimis de Maryus la 20 Septembrie 2009 04:21:29 
Sper sa se intample asta din nou #i sa nu mai scape evreii care

conduc SUA din spate #i isi fac stat la al$i în stat, sa nu mai zic de
rasele inferioare de la noi din Romania care peste hotare ne fac pa-
tria de toata jena pt ca ei au cetatenie romana în cartea de iden$-
tate. 

"Evenimentul Zilei, evz.ro 
Ar!col: Rapirea esuata a lui Elie Wiesel
Comentarii:
wiesel vierme mincinos...de fritz(Vizitator), duminic", 11 feb-

ruarie 2007 - 02:43
E un vierme mincinos, care a scris tot felul de elucubra$i la

adresa Romaniaie. Trebuia sa-l arunce de la etajca sa mai aiba un
mo$v sa se smiorcaie cei de teapa lui.

Wiesel -un nazist evre de GELULA(Vizitator), duminic", 11 feb-
ruarie 2007 - 14:11

Nu m-ar mira ca toata povestea lui EW sa fie o inven$e ca
atatea alte poves$ de ale lui .Sper sa traiasca mul$ ani de acum in-
ainte sa isi vada toate minciunile demascate. Cat despre asazisul
holocaust contestat de foarte mul$ evrei cuvintele lui Thomas Jef-
ferson sunt suficiente;“Numai minciuna are nevoie de ajutorul gu-
vernelor pentru a se sus$ne , adevarul se poate sus$ne #i singur.“
Azi în Romania un om care cauta #i spune adevarul despre istoria
romanilor ca prof.Coja de exemplu, este persecutat la facultate ,
risca sa fie dat afara,risca #i puscaria iar unul care arunca cu ex-
cremante pe poporul roman , pe istoria lui (ca Patapievici) nu
primeste decat laude #i un post în fruntea Ins$tutului Cultural Ro-
man. Evreii în romania au fost mai ocro$$ decat în multe alte tari
ale Europei .Sa ne amin$m ca din Ardealul ocupat de hor$s$
fugeau evreii ajuta$ de romani în Romania lui Antonescu.Si asta
este multamul ...Ne impun cum sa ne scriem istoria #i sa fie baga$
la zdup to$ cei care indraznesc sa comenteze poli$ca lor sionista so-
vina. Se cred niste supraoameni...ce zdrente ,ce caractere abjecte
în frunte cu acest Wiesel.

Ar!col: Israelul, lovit de trei rachete
Comentarii:
SS Einsatzgruppen de Adolf(Vizitator), miercuri, 14 ianuarie

2009 - 11:59  
1. Reinhard Heydrich  
2. Heinrich Himmler  
3. Joseph Goebbels 4. Adolf Eichmann  
5. Josef Mengele  
Si bineinteles tata lor A.H  
Cam asta e rezolvarea în zona.  
Juden blut soll spritzen. (Sa curga sange de evreu. – lb. germana)

Sieg Heil Corect de George (Vizitator),miercuri,14 ianuarie 2009 -
12:14 

Sieg Heil ! Ein Volk, Ein Reich,Ein Fuhrer ! Heil! Heil! Heil! ((Vic-
torie! Un popor, o tara, un conducator! – lb. germana)

"Gândul, gandul.info
Ar$col: Chema%i protec%ia consumatorului!
Comentarii:
Postat de Dj Benzin la 26.08.2008 14:58
UN JIDAN BUN ESTE UN JIDAN MORT. HEIL HITLER!

Postat de @j.schneider la 20.08.2008 19:57
ai vrea tu jidane ,sa se simta rusina$ nem$i adevara$ de trecu-

tul lor. #i aia care se simt,se simt datorita indobitocirii voastre. hitler
a fost un mare barbat(poate cel mai mare care a trait vreodata,a
luptat contra jidanilor #i contra bolsevismului,comuni smului!) heil
hitler!

Postat de SS la 25.04.2009 20:11
heil hitler ! spirirtul tau e alaturi de noi ! victorie sau moarte !

Postat de YIY la 25.04.2009 20:56
eu cred ca era mai bine sa fi cas$gat razboiul -hitler-pt ca acum

toata europa era la fel ca germania #i poate asa s-ar fi numit
=statele unite aleeuropei =si era alta civiliza$e #i alt nivel de trai
bineintelesmai ridicat

Postat de UDB la 25.04.2009 22:34
Adolf Hitler .. SIEG HEEEEEEEEEEEEEEIL ! sieg heeeeeeeil !

sieeeeeeeeeg heil !

"Hotnews.ro 
Ar!col: Un parc de 3.000 mp din centrul Bucures!ului va fi in-

locuit cu Memorialul Holocaustului
Comentarii:

Sunt foarte multe de spus... (Joi, 7 mai 2009, +3 (11 vo-
turi)

22:19) Roman. [u$lizator]
...dar as'el de Memoriale nu au ce sa caute în Romania.Mis$fi-

carea de catre jidani a istoriei,nu ne poate face vinova$ de crime pe
care nu le-am comis.Asa zise documente care sa ateste uciderea a
sute de mii de jidani în Romania #i de catre armata romana,exista în
imagina$a bolnava a lui wiesel #i a par$zanilor raportului lui. Nu con-
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test ca au fost extermina$ mul$ jidani în lagarele de exterminare,dar
nu cred în cifrele avansate.Acest Memorial,ar fi un Memorial mon-
struos al slugarniciei #i al micimii morale a conducatorilor nostrii,care
calca în picioare adevarul istoric #i demnitatea na$onala,pentru a
face pe plac jidanimii,care au un singur lucru sfant:banul.Jjidanii
sunt singura na$e din lume pentru care exista legi specifice care sa-
i protejeze.Nu ai voie sa fi an$semit,nu ai voie sa negi holocaustul,nu
ai voie sa vorbes$ de rau jidanii,nu ai voie sa...

Nu ma mir ca distrug un parc pentru un as'el de Memorial,pen-
tru jidani,ar darama #i Ateneul.

holo.... ceeee? (Joi, 7 mai 2009, 23:10) +2 (10 voturi) istoric
[anonim] i-a raspuns lui Roman.

In Romania (si niciunde de al'el) nu a exisat holocaust. Exista
insa Holoca$h...

Cei „corect poli$c“ sa nu sara în sus, sa mai citeasca #i altceva
#i sa s$e ca intotdeauna istoria este scrisa de invingatori iar o min-
ciuna repetata des sfarseste prin a fi luata drept adevar.

Cauza #i efect (Joi, 7 mai 2009, 21:46) +2 (8 voturi) Cri$cal
Thinking [anonim] i-a raspuns lui dion

Ma indoiesc sincer din cauza asta ca se poate pune problema
vreunei influente sioniste în spatele acestui Memorial. Steaua lui
David în centru Bucures$ul ar crea concursuri ad-hoc de cine-se-
pisa-de-mai-multe-ori- pe-Memorial-fara-sa-fie-prins, care nu ar fi
oricum în favoarea minorita$i evreies$. Concursurile respec$ve ar
fi cas$gate detasat de jandarmii care pazesc zona respec$va.

De aia ma indoiesc de vreun complot sionist. Fie cineva la primarie
a avut un exces de zel, fie inten$a este exact opusa din spatele aces-
tui Memorial. #i daca inten$a e cea opusa, de creare a unui val an$-
semit, atunci nu e decat un exerci$u de inginerie sociala.

Oricum, Oprescu a gresit aproband un asemenea Memorial, cu
atata saracie #i cu disperarea în crestere, numai un mo$v în plus de
extremism nu ne trebuia în Bucures$.

"Jurnalul Na"ional
Caricatur#, 14 august 2008 8

Libertatea, libertatea.ro
Ar!col: Orbii, invita! la Auschwitz
Au si orbii un mo$v de bucurie. Merg la Auschwitz. Bineinteles

ca orice om normal la cap nu s-ar bucura de asta. Probabil nici ei.
Totusi, daca nu pot sa vada renumitul lagar, persoanele nevazatoare
vor putea in curand sa-si achizi$oneze un ghid al acestuia si un plan.
Facut oare pentru ca sa s$e cum sa se descurce cand il viziteaza?

Cel pu$n, as'el, vor putea sa... pipaie lagarul pe har$e si sa-si
inchipuie unde se petreceau toate ororile naziste. Desi... oare or-
bii pot sa isi inchipuie imagini, mai ales daca nu au vazut, saracii
niciodata nimic? Probabil raspunsul exista - cum vede cu ochii
min$i un orb. Sau, mai s$i, poate ochii min$i orbilor sunt... orbi.
Daca v-am zapacit si nu suna logic si coerent, nu-i bai. Nici ghidu-
lasta nu-i departe de a fi amuzant si pu$n naucitor.

Comentarii:
Comunismul a fost inventat de EVREI 24/09/2008
As$a sunt uri$ in toata lumea, in tara lor n-a fost pace de peste

10.000 de ani, Lenin era evreu, toate na$ile si rasele din Lume urasc
evreii, evreismul, biblia si mai ales faptul ca se baga in toate afac-
erile rumines$ ptr ca au bani si rela$i, asa a rezistat Ceausescu
vinzindu-le secretele occidentale, EVREII AU MONOPOLIZAT DEJA
RUMINIA, ei vind mafurile proaste, ei construiesc apartamente su-
perscumpe, ei dicteaza poli$ca actuala rumineasca in Europa si in
Lume, toate popoarele ii urasc si-i vor extermina$...de ce oare?

"Realitatea TV, realitatea.net
Ar!col: Trupul lui Marian Cozma a fost adus mar! în tara
Comentarii:

turlas ioan a spus: 
Mar%i, 10 Februarie 2009 18:15 
HITLER ar trebui clonat 

neamtu' a r"spuns: 
Mar%i, 10 Februarie 2009 17:50 
Pt aceasta etnie needucata ,roaba secole la rand,provenita din

nord-vestul Indiei , nu am decat un mesaj :HEIL HITLER!  

Ar!col: Handbalistul român Marian Cozma a fost înjunghiat
mortal într-un club din Ungaria

Comentarii:

asi a r"spuns: 
Duminic", 08 Februarie 2009 15:28 
dumnezeu sal ierte,si acum o poezie,unde es$ tu hitler doamne ca

punand mana pe ei sa ii duci din nou la aushwitz pe $gani #i pe evrei. 

CRISTEA a spus: 
Duminic", 08 Februarie 2009 15:28 
Unde es$ tu HITLER ? Cata „materie prima“ ar fi avut în acest

secol ! Pacat ca nu mai exista unul ca el !

8 2009, Florian, Alexandru, „Tema antisemite !i de negare a Holocaustului în media din România“, în „Holocaust. Studii !i Cercet"ri“, Vol. I, Nr. 2, INSHR „Ellie Wiesel“, pag. 119
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"România liber#, romanialibera.ro
Ar!col: Iranul, la 18 luni de fabricarea bombei atomice. Atacul

Israelului – sigur!
Comentarii:

nu uita$ ca iranieni nu sint pros$ ca irakieni #i daca fac #i ei o
bombita atomica ce mare problema ? jidani aia spurca$ dece sa
aiba nu?cine va controleaza pe voi nu jidani de unde vine criza cine
a provocato nu jidani ?cine are cea mai mare ura pe noi cres$ni nu
tot jidani ?cine a semnat sa arunce bomba în hirosima [kissinger]
**** nu ?cine vrea sa va puna 666 pe mina [microcipul] nu tot ji-
dani cine a dat jos wtc.[n.york] ei #i cia { am fost acolo } nu tot ei
inventeaza teroris$ [inexisten$] dece hitler ia pus pe rug nu s$$
nu ? va spun eu dece ptr.ca nu il angaja nimeni la el în tara fiind
student ptr.ca nu era **** [jidani controla economia germana
atunci] cine la omorit pe cristos nu jidanii ? lasa$ sa sufere ca ei
nu va plac ca sinte$ cres$ni lasa$i sa fie arsi de vi ptr.ca ei trag
sforiile în lumea asta ei controleaza totul din cauza asta moare
multa lume ,razboaie ,fomete etc....ei fac asta #i tot ei se consid-
era discrimina$ #i insulta$ nu israelul trebuie distrus ci ei aduna$
to$ din lumea asta pusi pe o insula dar to$ #i aruncate asa la misto
citeva megatone peste ei sa le $na de cald #i atunci nu va mai fi
nici manevre în lume nici razboaie nici foamete #i nici lacrimi nu
uita$ ce va spune fratele vostru daca nu crede$ ci$$ car$ studia$
bibilioteci ci$$ biblia care e o carte vs$n$fica nu poves$ nemuri-
toare cm va face sa crede$ preo$ nostri homosecsuali care va mint
cine dumnezeu #i tot aces$ homox.sint manipula$ de organiza$i
secrete [masoni #i alteele #i altele....]uita$va la uni popi fete ji-
danes$ rosca$ ochii verzi da? va pupa fratele vostru damian robul
s$$ voi cui ??????

"Ziua, ziua.ro
Ar!col: Auschwitz: Panoul cu celebrul slogan „Munca te face

liber“ de deasupra por"ii lag#rului a fost furat
Comentarii:

somatotrop
2009-12-18 14:20:44
Auschvitz este un loc sfant unde s-a incercat distrugerea celui

mai mare rau al umanita$i EVREII

somatotrop
2009-12-18 00:15:48
Ho$a,spalarea de bani,inselaciunea,crima astea sunt cuvinte

de baza la jidani,nem$i s-au prins de asta #i au ac$onat sloganul
afisat era o invatatura pentru evreu,pacat totusi ca au fost arsi prob-
abil gaura din stratul de ozon se datoreaza fumului care a iesit din
furnalele de la Auscwhitz

"Na"ional TV
„P#cat ca Hitler nu i-a omorât pe to"i!“, Alina Tumbaru -

Na"ional TV 
În cadrul unei emisiuni televizate de postul Na%ional TV, Alina

Tumbaru, cet"%ean român a exprimat opinii an$semite f"r" s" i se
atrag" aten%ia de c"tre moderatorul emisiunii. 

Ziare.com

Ar!col: Studen!i de la Medicina din Iasi cumpara oasele
evreilor din cimi!r

Comentarii, unele cu fotografia premierului Emil Boc:

GhitzaTheOutLaw
29.06.2009, 16:28  
Putzin, putzin, data viitoare o sa facem mai mult pentru ca sa

poata sa se bucure #i moldavii de ceva oase de ros.

Kuku raspunde: 29.06.2009, 16:56
29.06.2009, 20:18
Si uite cum miine , poimiine o sa ceara despagubiri jidanii
Ca dupa al doilea razboi mondial TOT CER , CER MEREU . Parca

mai exista un neam care cere, #i cere, #i cere ... Da , a$ ghicit , $ganii
cer tot $mpul. PS. daca nu-i convine la rah.at.ul ala venit din amer-
ica ,( e de doi ani în Romania #i ne cauta ma.ga.rul nod în papura ),
sa-i dezgroape pe to$ #i sa-i duca unde a intzarcat mutu capra.

Salo raspunde:
29.06.2009, 19:26
jidovule,securist precis.Toata povestea asta cu cadavrele este o

minciuna jidoveasca.Nu va mai satura$ de averi #i bani.Nici mil-
iardele lui Mado0 nu va ajung!

gelu
29.06.2009, 20:26
Jidanul, plimba bai $chia pe la alte ziduri!!!
Nu e pacat ca, e locuita de noi romanii ci de faptul ca, v-am lasat cu

mic cu mare sa veni$ ca, lacustele în tara asta acum vreo 120 de ani.
Iar daca e cum e Romania astazi se datoreaza în primul rind uscaturilor
din padurea voastra care au umplut-o de gropi comune dupa cel de al
doilea razboi mondial în numele dictaturii proletare. Uscaturi care au
emigrat mai apoi în Israel, vreo 500-600 sute de criminali orligofreni
iar cele care mai traiesc mincind o pensie grasa pla$ta de statul roman.
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Guvernul României !i-a însu!it par%ial recomand"rile legate de
educ%ie emise de Comisia interna%ional" „Wiesel“ pentru comba-
terea rasismului !i an$semi$smului. 

Potrivit informa%iilor furnizate de c"tre Ministerul Educa%iei, în-
tre anii 2002 - 2009, cursul op%ional despre Holocaust a fost urmat
de c"tre elevii din 282 de licee din %ar". Majoritatea programelor
de curs s-au desf"!urat pân" în anul 2007 inclusiv. Datele furnizate
de c"tre autorit"%ine române nu prezint" detalii despre aceste
cursuri dup" anul 2011.  

Acest program de studiu a fost conceput ca un program per-
manent, dar a fost implementat ca !i program op%ional. Acest lu-
cru din cauza rezisten%ei cu care a fost întâmpinat. 

MCA România consider" extrem de important" con$nuarea
programelor educa%ionale despre Holocaust.

MCA România propune introducerea programelor de educare
împotriva rasismului, an$semi$smului !i respectare a memoriei
Holocaustului la nivel academic !i în ins$tu%ii precum: facult"%ile de
comunicare !i jurnalis$c", facult"%ile de istorie, facult"%ile de drept,
Academia de Poli%ie, Academia Militar", Academia Na%ional" de
Informa%ii, facult"%ile de teologie, precum !i în cadrul programelor
de formare a judec"torilor, procurorilor, avoca%ilor, profesorilor !i
înv"%"torilor. Programe similare sunt deja implementate în lume !i

pot cons$tui punctul de început în procesul de educare a societ"%ii
române!$ în spiritul toleran%ei !i respectului fa%" de om indiferent
de rasa, culoarea, sexul !i religia lui. 

Este de men%ionat faptul c" la nivelul Administra%iei
Preziden%iale, al ministerelor Culturii, Educa%iei !i de Externe, re-
sponsabilitatea pentru Holocaustul Românesc a fost asumat" la în
mod oficial. În acela!i $mp, aceast" asumare este eviden%iat" pe
scena poli$cii externe a României !i aproape invizibil" pe scena
poli$c" intern".

În prezent, în România, num"rul vic$melor Holocaustului Româ-
nesc este sau negat, sau contestat în mod deliberat. 

!Dr. Liviu Beri& &i gen. (armata) Lus!g Oliver 
Dorim s" men%ion"m, în mod expres, doi supravie%uitori ai Holo-

caustului: dr. Liviu Beri# #i gen. Lus$g Oliver. 
Domnul Beri# este pre#edintele Asocia%iei Evreilor din România

Vic$me ale Holocaustului, supravie%uitor al deport"rilor în Transnis-
tria. Gen. Lus$g Oliver este supravie%uitor al Holocaustului, care s-
a întors la via%" din cenu#a lag"rului de exterminare de la
Auschwitz. Ambii supravie%uitori, din proprie ini%ia$v", organizeaz"
conferin%e în cadrul c"rora prezint" materiale, spun povestea vie%ii
de supravie%uitori ai Holocaustului #i r"spund la întreb"ri adeseori
provocatoare. F"r" nici o sus%inere financiar" #i/sau moral", ace#$
doi octogenari sunt printre ul$mii care au v"zut moartea cu ochii
#i care pot afirma c" ei au fost acolo. 

F"r" sus%inerea propriei comunit"%i, f"r" sus%inerea autorit"%ilor
de stat, adesea într-o atmosfer" influen%at" de prejudec"%i, dr. Beri#
#i gen. Oliver c"l"toresc, vara #i iarna, pe propria lor cheltuial", mii
de kilometri pentru ca memoria Holocaustului s" nu fie dat" uit"rii.

În cadrul conferin%elor lor, ei militeaz" pentru iertare, pentru 
toleran%", pentru în%elegere #i ajutor reciproc, dar niciodat" pen-
tru uitare #i negare. 

În aceste condi%ii, este normal ca s" ne exprim"m recuno#$n%a #i
adâncul nostru respect pentru cei doi supravie%uitori, care repre-
zint" milioane de oameni care au supravie%uit atrocit"%ilor naziste #i
comuniste ca s" duc" mai departe povestea celor mul%i care au pierit. 

Educa%ie. Programul op%ional de studiere a Holocaustului 

Gen. armat! Lus#g Oliver Dr. Liviu Beri$

MCA România a par$cipat la urm"toarele conferin%e:
Pe data de 4 aprilie 2006, Comunitatea Evreiasc" din România

a organizat, la Bucure!$, conferin%a „Manipularea Elementului
Evreiesc în Poli$c"“.

MCA România a fost invitat" s" prezinte pozi%ia sa, pe aceast"
tem", par$cipan%ilor la conferin%". (Anexa 1)

Pe data de 6 august 2006, Comunitatea Evreiasc" din România !i-
a exprimat suportul fa%" de Statul Israel în cadrul unei conferin%e or-
ganizate la Bucure!$ ca urmare a opera%iunilor militare conduse de
armata israelian" în Gaza !i în sudul Libanului. Cu aceast" ocazie,
MCA România !i-a exprimat suportul pentru ac%iunile de ap"rare a

securit"%ii !i integrit"%ii teritoriale a Statului Israel. (Anexa 2)
În perioada 7-8 iunie 2007, OSCE a organizat, la Bucure!$, la Par-

lamentul României, Conferin%a la nivel înalt pentru combaterea
discrimin"rii. 

În cadrul sesiunii au fost abordate subiecte despre rasism, xeno-
fobie, an$semi$sm, discriminarea !i intoleran%a fa%" de musul-
mani, discriminarea !i intoleran%a fa%" de cre!$ni, libertatea
religioas" !i r"spunsul societ"%ii civile la aceste fenomene. 

MCA România a fost invitat" s" deschid" sesiunea pe tema 
an$semi$smului. Discursul de deschidere a fost prezentat de Maxi-
millian Marco Katz, directorul fondator al MCA România (Anexa 3)

Conferin$e
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Evenimentele consemnate în perioada monitorizat" ne indic"
tendin%ele pe care fenomenul an$semit îl urmeaz" în România.  

MCA România prezint" modul în care autorit"%ile statului român
s-au implicat pentru stoparea agresiunilor !i a$tudinilor an$semite,
precum !i negarea Holocaustului Românesc.  

Reac%ia societ"%ii civile !i a mass-media la fenomenul an$semit
din România este complementar" ac%iunilor autorit"%ilor, îns" nu
mai pu%in important" ca impact !i concecin%e. 

Autorit"%ile române au în%eles necesitatea asum"rii res-

ponsabilit"%ii Holocaustului Românesc. Pe fond îns", autorit"%ile

române!$ !i ins$tu%iile abilitate nu !i-au schimbat modul de abor-

dare fa%" de nega%ioni!$, rasi!$ !i an$semi%i. Legisla$a care

prevede sanc%ionarea actelor rasiste #i anitsemite nu a fost aplicat"

decât în cazuri rare !i nereprezenta$ve.  

Potrivit informa%iilor furnizate de c"tre autorit"%ile judiciare,

pân" în prezent nu a fost judecat nici un dosar pentru infrac%iunile

prev"zute de Legea 107 / 2006.  

Concluzii

Domnul Ion Coja este conferen%iar în cadrul Universit"%ii Bucure!$,
universitate de stat, fiind as'el un educator al $nerei genera%ii.
Domnul Ion Coja este !i pre!edintele Asocia%iei Vatra Româneasc".
Asocia%ia Vatra Româneasc" are ca obiec$v reabilitarea mare!alului
Ion Antonescu !i propag" un na%ionalism rasist prezentat drept pa-
trio$sm auten$c. 

Ion Coja a negat constant #i consecvent Holocaustul, iar a$-
tudinea sa an$semit" a fost pla'orma sa poli$c" pe care a contat
pentru un capital electoral. Ini%ial s-a al"turat României Mari; în
2009, a decis s" se implice în via%a poli$c" singur, fiind infirmat de
propriul electorat.

Mesajele domnului Ion Coja au fost tratate cu indiferen%" de
c"tre autorit"%i. Acest fapt l-a ajutat s" devin" popular !i s" îi con-
fere sen$mentul de siguran%" !i de protec%ie în fa%a legii.  

În prezent, an$semi$smul s"u a devenit simbolul care îi aduce
domnului Coja notorietate !i simpa$e din partea celor care îi
împ"rta!esc opiniile din ignoran%a !i prejudec"%i. 

Comunitatea evreiasc" din România, cunoscut" pentru $midiatea
cu care abordeaz" as'el de fenomene, !i-a pus speran%ele în autorit"%i
pentru implementarea legisla%iei în vigoare. Singurul reprezentant al
comunit"%ii evreie!$ care s-a alturat pozi%iei MCA România, pân" la
sfâr!itul anului 2009, a g"sit de cuviin%" s" ias" din $par, a fost actu-
alul pre!edinte al Federa%iei Comunit"%ior Evreie!$ din România !i
deputat în Parlamentul României, domnul Aurel Vainer.  

Domnul Vainer l-a ac%ionat, în 2007, pe domnul Coja în jus$%ie.
Dosarul nu a fost solu%ionat pân" la data redact"rii prezentului Ra-
port, el primind deja o solu%ie de neîncepere a urm"ririi penale. Îm-
potriva domnului Aurel Vainer, a fost înaintat" o plângere de c"tre
domnul Ion Coja.  

Acesta din urm" s-a sim%it ofensat de refuzul domnului Vainer
de a accepta an$semi$smul s"u !i l-a ac%ionat pe Vainer în jus$tie. 

În perioda 2006 - 2009, unele pozi$i virulent an$semite ale unor
pol$cieni romani, precum Corneliu Vadim Tudor, presedinte al Par-
$dului România Mare, exprimate în Parlamentul României, au ramas
nesanc$onate public atat din punct de vedere e$c, cat #i legal.
Domnul Corneliu Vadim Tudor nu !i-a schimbat opiniile an$semite
pe care nu s-a sfiit s" le declare de la tribuna oficial" a Senatului
României. În $mp ce domnia sa este membru al Parlamentului Eu-
ropean, publica%iile pe care le patroneaz" sunt, constant, mijloace
de propagare a urii, an$semi$smului, rasismului.  

Par$dul România Mare (PRM), par$d de extrem" dreapt", este

în declin din 2005. Liderul par$dului, Corneliu Vadim Tudor, un
poli$cian vehement an$semit, nu a reu!it s" se fac" ales în Parla-
mentul României la alegerile parlamentare din anul 2008. PRM a
obtinut 3,5% la alegerile parlamentare din 2008 !i nu a mai intrat în
Parlament. Ulterior, Corneliu  Vadim Tudor a fost ales deputat euro-
pean la alegerile din 2009. 

"Coja &i Vadim 
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Din punct de vedere poli$c, Par$dul România Mare !i domnul Cor-
neliu Vadim Tudor au sc"zut în sondaje. Cu toate acestea, importan%a
par$dului România Mare !i, respec$v, a domnului Corneliu Vadim Tu-
dor, a crescut pe fondul rezultatelor neconcludente ale alegerilor par-
lamentare. Ace!$a au devenit pioni în manevrele poli$ce care între%in

as'el, din mo$ve strict electorale, extremismul pe scena poli$c". 
Domnul Corneliu Vadim Tudor nu a ezitat s" manipuleze opinia

public" asupra a$tudinilor sale an$semite, folosindu-se de lipsa de
experien%" poli$c" !i de dorin%a de a se afirma a unor lideri ai
comunit"%ii evreie!$. 

"Mare$alul Antonescu 
Actele de omagiere în public ale mare!alului Ion Antonescu,

criminal de r"zboi !i reponsabil pentru Holocaustul românesc, s-au
transferat, în perioada 2006 -2009, pe internet !i, de cele mai
multe ori, în loca%ii unde accesul este strict controlat de c"tre or-
ganizatorii evenimentelor, cum ar fi taberele legionare.  

Bustul mare!alului Antonescu amplasat în curtea interioar" a
bisericii Sfin%ii Constan$n !i Elena din Bucure!$ a fost înl"turat dup"
protestele comunit"%ii evreie!$ !i ale MCA România. Ini%ial, bustul
a fost acoperit cu tabl". Ulterior a fost înl"turat. Cu toate acestea,
a fost p"strat piedestalul cu pl"cu%a memorial". 

Concursul televizat din anul 2006, organizat de c"tre Televiziunea
Na%ional" Român" (TVR 1) „Cel mai iubit român“ - a ar"tat popu-

laritatea de care se bucur" Antonescu, o consecin%" a propagandei
na%ional-socialiste. MCA România apreciaz" profesionalismul regi-
zorului Florin Iepan !i al istoricului Adrian Cioroianu care au prezen-
tat corect, obiec$v, par$ciparea mare!alului Antonescu la exter-
minarea celor peste 280.000 de evrei #i 11.000 de romi. Regizorul
Iepan a declarat: „Nu pot fi trecute cu vederea atrocit"%ile s"vâr!ite
din ordinul lui“; „Nici nu intr" în discu%ie imacularea lui Antonescu.“  

Venera%ia pentru mare!alul Ion Antonescu se manifest" !i prin
mesaje scrise cu grafi1 pe parape%ii drumurilor na%ionale, unde
r"mân vizibile ani întregi. De exemplu, autorit"%ile nu au luat nicio
m"sur" pentru a !terge mesajele scrise cu grafi1 pe parapetul dru-
mului E68, tronsonul Râmnicu Vâlcea - Sibiu. 

"Radu Maz#re  
În mod public, oficial nu s-a luat nicio pozi%ie care s" sanc%ioneze

cazurile grave de an$semi$sm în România. „Radu Maz"re ofi%er
nazist“ este un exemplu concludent al unor as'el de a$tudini val-
abile pentru tot e!ichierul poli$c. 

În prima etap", autorit"%ile române!$ au încercat s" ignore
acest caz chiar !i atunci când comunitatea interna%ional" a luat o
a$tudine ferm". Ca urmare a mesajului emis pe acest" tem" de
c"tre MCA România, autorit"%ile s-au gr"bit s" reac%ioneze. Ulte-
rior, o anchet" judiciar" a fost deschis". Pân" la finele anului 2009,
aceast" anchet" nu fusese finalizat".

Par$dul Social Democrat (PSD) nu s-a dezis de gestul primaru-
lui Radu Maz"re.

Cazul prezentat de MCA România a fost preluat de c"tre Centrul
Simon Wiesenthal din Ierusalim, care s-a al"turat MCA România !i
a solicitat sanc%ionarea imediat" a primarului Maz"re.  

Cele mai pres$gioase publica%ii !i posturi de radio !i televiziune
din lume au relatat pe larg despre cazul „Maz"re ofi%er nazist“.
Mass-media din România a reac%ionat, într-un târziu, la ecourile
acestui caz, dar numai dup" ce a intrat în aten%ia comunit"%ii
interna%ionale 

MCA România a depus sesiszare oficial" c"tre procurorul general
al României, Laura Kove!i, în baza Legii 106 pe 2007. 

MCA România !i-a precizat ferm !i clar punctul de vedere fa%"
de scuzele oficialului român în luna iulie 2009: „Consider"m c" re-
gretele exprimate public, ulterior, de c"tre Dl. Primar Radu Maz"re
nu îl exonereaz" de responsabilitatea legal" a gestului s"u. Pozi%ia
noastr" este sus%inut" #i de urm"toarele aspecte care pun sub
semnul întreb"rii sinceritatea regretelor exprimate, numai dup" ce
presa interna%ional" a relatat incidentul, cu am"nunte. În data de
31 mai 2009, inten%ia Dlui Primar Radu Maz"re de a ap"rea în pu-
blic în uniform" cu simboluri naziste a fost f"cut" public".  

Dup" strania apari%ie, Dl Primar Radu Maz"re a insistat în a-#i
ap"ra gestul prin explica%ii greu de acceptat. Numai dup"
interven%ia Centrului Simon Wiesenthal domnul primar a prezen-
tat scuze.   

La data la care scuzele Dlui Primar Radu Maz"re au fost f"cute
publice, pe site-ul s"u (www.radumazare.ro) a fost afi#at un ma-
terial cu con%inut an$semit de o virulen%" atroce. Materialul expus
miilor de vizitatori care au accesat site-ul domnului primar, în spe-
cial din cauza scandalului pe care el l-a declan#at, a r"mas afi#at zile
întregi, în ciuda faptului c" publicarea unui as'el de material con-
travine Legii 107/2006. 

Text postat pe site-ul radumazare.ro:
(…) „Este foarte nedrept faptul ca cei care vor sa scoata adevarul

la iveala despre conspira#a jidaneasca $i despre industria holo-
caustului sunt aspru condamna# în Germania, iar jidanii comunis#
care au condus Germania de est $i alte tari foste comuniste $i au
comis cele mai oribile acte de violenta, teroare $i crime se plimba
liberi prin Europa, Statele Unite $i Israel. Intro declara#e a# spus:
„Holocaustul aduce aminte $i ingaduieste ex#nderea drama#ca
necesara educa#ei, $i noi trebuie sa asiguram ca legile noastre re-
spec#ve pedepsesc pe aces#a care urasc $i incita la violenta im-
potriva jidanilor.“ Dvs.vorbi# foarte mult despre „holocaustul“
nazist contra jidanilor care a avut loc în Germania, dar nu scoate#
un cuvant despre crimele, genocidul $i holocaustul care a avut loc
în America contra na#vilor americani. De ce ? Ei n’au fost tot fiinte
umane ?! în afara de aceasta, indienii americani au avut o cultura
$i civiliza#e mult mai veche $i mai importanta decat a jidanilor. Pana
$i astazi cand Statele Unite impune cu forta armata democra#a în
jurul globului, na#vii americani sunt #nu# în rezerva#e $i priva# de
drepturi pe propriul lor pamant. Eu n’am fost nascut în #mpul asa-
zisului „holocaust nazist“ impotriva jidanilor, dar ca $i mul# 
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al#i imi pun $i eu intrebarea „Chiar au murit în realitate sase 
milioane de jidani“ în #mpul celui de al doilea razboi mondial ? Deci
nici mai mult nici mai pu#n, ci exact 6 milioane de jidani ? (…)“

Scuzele formale prezentate de domnul Primar Radu Maz"re ar
trebui s" fie urmate de ac%iuni concrete bazate pe recomand"rile
f"cute, în acest caz,  de Centrul Simon Wiesenthal. 

" Inscrip"iile de la Teatrul Evreiesc de stat
În anul 2006, MCA România i-a scris ministrului de Interne în

func%ie la acea dat", Vasile Blaga, solicitându-i interven%ia ferm" a
Poli%iei în toate cazurile an$semite. Ministerul de Interne ne-a co-
municat c" exist" trei dosare penale în lucru: unul în care era cerc-
etat Ion Coja, în altul Mar$na# Mihai Claudiu, iar ul$mul dosar era
cu „autor necunoscut“. Tot în acest r"spuns, în care ne manifest"m
îngrijorarea fa%" de atacurile an$semite asupra Teatrului Evreiesc
de Stat, Ministerul de Interne ne-a comunicat: „În conformitate cu
prevederile Legii num"rul 333/2003, privind paza obiec$velor,
bunurilor, valorilor #i protec%ia persoanelor, v" rug"m s" analiza%i

#i s" ins$tui%i un sistem de paz" eficient la toate obiec$vele de cult
evreie#$ în vederea prevenirii #i combaterii acestui gen de fapte“. 

În prezent, nu cunoa#tem care este stadiul cercet"rilor în cele
trei dosare. 

Aceea#i scrisoare a fost adresat" ministrului Jus$%iei în func%ie
la acea dat", Monica Luisa Macovei. Pân" în prezent, Ministerul
Jus$%iei nu ne-a comunicat un r"spuns. 

O a doua adres" trimis" Ministerului Jus$%iei în luna iulie a
aceluia#i an, despre recunoa#terea legalit"%ii, în instan%", a Mi#c"rii
Legionare, a r"mas, de asemenea, f"r" r"spuns. 

"Albert Wass 
În 2006, MCA România a înaintat procurorului general al

României de atunci, Ilie Boto#, o plângere fa%" de existen%a mai mul-
tor statui ale unui criminal de r"zboi amplasate la Ordorheiu Se-
cuiesc, Reghin !i Lunca Mure!ului. 

„Cu deosebit" îngrijorare am luat la cuno#tin%" de faptul c"
statui ale lui Wass Albert, criminal de r"zboi condamnat în con-
tumacie în 1946, sunt amplasate în institu%ii publice sau pe
spa%ii cu acces public. Consider"m c" amplasarea de statui ale
criminalilor de r"zboi, prin simbol #i mesaj, aduce grave prejudicii
educa%iei în spi-ritul valorilor democra%iei, toleran%ei #i în%elegerii

între cet"%eni. A#a cum am procedat #i în cazul bustului lui Ion
Antonescu #i al altor manifest"ri cu caracter nega%ionist privind
Holocaustul evreilor din România, având în vedere prevederile
Ordonan%ei de Urgen%" nr. 32/2002, v" solicit"m s" evalua%i #i s"
implementa%i m"surile care se impun în conformitate cu
legisla%ia în vigoare“.  

Bustul lui Wass este un magnet pentru organiza%iile extremiste
#i ireden$ste maghiare din Transilvania, unele în leg"tur" cu
organiza%ii similare din Ungaria. Acest subiect va fi abordat pe larg
în Raportul de Monitorizare pentru anul 2010.

"Cazul Corvin Lupu 
De!i a negat Holocaustul în public, profesorul Corvin Lupu

con$nu" s" ocupe func%ii publice. Pân" în 2009 el a fost redactorul-
!ef al revistei Transilvania, o revist" academic" important" în Sibiu,
ora! universitar. Corvin Lupu con$nu" s" ocupe func%ii publice #i
al"turi de alte personalit"%i. Unii dintre colegii lui sunt persoane
care de%in func%ii de conducere atât în organiza%ii de reprezentare
a unui grup minoritar, cât #i în aparatul administra$v local, ei par-
$cipând #i la via%a poli$c", la nivel na%ional. 

MCA România a depus plângere la Parchet, în 2005, împotriva
profesorului universitar sibian Corvin Lupu, ca urmare a public"rii
unui ar$col, a#a-zis #$in%ific, an$semit #i nega%ionist, în Revista Tran-
silvania. Parchetul a dispus neînceperea urm"rii penale, dând as'el,

ca #i autoritate public", credibilitate acestor afirma%ii an$semite #i
nega%ioniste. Acest caz este o dovad" clar" de e#ec #i complicitate
prin indiferen%" din partea autorit"%ilor statului român în aplicarea
legisla%iei privind combaterea rasismului #i an$semi$smului. De o
maxim" gravitate o cons$tuie faptul c" Revista Transilvania este
finan%at" din fonduri publice de c"tre Consiliul Jude%ean Sibiu, iar în
caseta redac%ional", cu rol consulta$v, se aflau, la momentul
public"rii ar$colului an$semit #i nega%ionist o parte din oficialit"%ile
locale !i un important membru al vie%ii poli$ce române!$. 

Ministerul Educa%iei a comunicat MCA României c" va analiza
cazul înc" de atunci, din 2005. Pân" în prezent nu ni s-a adus la
cuno!$n%" nicio m"sur" luat" în acest caz. 

"Cazul Sybic
Pre!edintele Colegiului Medicilor, Vasile Ast"r"stoaie, a înc"lcat

responsabilitatea func%iei pe care o poart" !i a exprimat opinii clar
an$semite. 

Prin declara%iile sale, percepute ca fiind emise de c"tre Colegiul
Medicilor, domnul Ast"r"stoaie, a influen%at procedura juridic"
condus" în acest caz.
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D E CLARATIA POLITICA 
a unui politician roman inexistent dar prezent peste tot,  

prieten declarat al evreilor 

Evreii nostrii, sa ii bata norocul! Ce bine ca ii avem! 
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Ladies and Gentlemen: 
 
I welcome you to our working group. Today we are going to 
touch on one of the most contentious issues, an issue that 
instills nausea in politicians.   
 
Anti-Semitism: the longest hatred; a word that conveys the 
obsession and fear turned against the Jews for the last 2000 
years.  
 
Ignorance, envy, pure human stupidity and political 
expediency are the traditional elements which, when 
combined, have generated a blind hatred against people who 
happen to be born Jews over the last 2 millennia.  
 
Essentially, in primarily European nations, Jews became the 
scapegoats for all the ills of society and were repeatedly 
attacked in every way possible, facing constant threats that 
ranged from harassment and deprivation to expulsion or 
annihilation. This process of exterminatory anti-Semitism, 
implemented over history by everyone from pagans to 
particular elements within the established Church to many 
secular domains, included hostile attitudes and sentiments, 
defamation, withdrawal and avoidance, denunciation, 
primary social exclusion, legislative and statutory exclusion, 
anti-Jewish political and/or religious ideology, economic 
sanctions and boycott, deprivation of primary health care, 
medical facilities and welfare, removal of legal protection and 
human rights, extermination, and ethnocide.6 Plainly, the 
majority of anti-Jewish measures employed by the Nazis in 
the 1930s and 1940s were similar to threats of annihilation 
the Jews had experienced for centuries. (Source: 
http://www.newantisemitism.org) 
 
Today I have no more than 15 minutes to speak about it:  
 
Not one hour, not one week, not one month is enough to 
discuss, to debate and to comprehend the dimensions 
occupied by the anti-Semitism in the history of the 
humanity.  
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Not even a life time is enough to explain and justify the 
crimes committed against the Jews. Nevertheless there are 
many people who are trying to do just that and even more 
that are listening to them.  
 
When in 1948 the State of Israel was created, with the 
blessing of nations guilty for doing absolutely nothing or very 
little to save Jews from the Nazi extermination, there was 
hope that Europe would not allow anti-Semitism to emerge 
ever again. 
  
Unfortunately we have lived to see and to experience a 
resurgence of anti-Semitism in new dimensions and forms, 
as though the Holocaust never happened.  
 
But the Holocaust did happen. In spite of the voices that are 
trying to reduce it to a simple historical event, the Holocaust 
changed the world and can not be neither forgotten nor 
denied or treated as just another chapter in history.  
 
We know it, the anti-Semites and the Holocaust deniers 
know it.  
 
Globalization and open borders are increasing the interaction 
between people and reduce the world to a society in which 
ethnicity, religions and mentalities are meeting in ways never 
considered possible.   
 
In such a society the need to cooperate and to work together 
for accomplishing the tasks we are confronted with, 
regardless religion and mentalities differences, is more real 
than ever.  
 
Unfortunately at this time when more tolerance and mutual 
assistance is needed, we see more discrimination, more lack 
of respect, more racism affecting our way of life.  
 
The world is concerned. Europe is concerned: and this is a 
good start but it is only a start.  
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While we are meeting, debating, talking, expressing concerns 
and making recommendations regarding the anti-Semitic and 
racist activity we see, more and more of such activities are 
taking place in our communities.  
 
In Romania, for example anti-Semites and Holocaust deniers 
are honored members of the community, professors and 
political leaders.  
 
In Romania, the highly controversial system of justice is 
rehabilitating war criminal responsible for the extermination 
of the Romanian Jews. 
 
In Romania, within the Courts of Justice, witnesses dressed 
in fascist uniforms are presenting their testimonies in front of 
judges that look upon them with sympathy.    
 
In Romania, Holocaust deniers are justifying the killings of 
the Romanian Jews in 1940-1942 by saying that the killed 
Jews were victims not of a systematic extermination policy 
but of the war conducted by the Romanian army against the 
Russian army.  
 
Opinion makers and people with great influence on the 
systems that should monitor and combat anti-Semitism and 
racism in Romania are doing nothing to change this sad 
reality.  
 
Cynical anti-Semites are seating in Parliamentary 
Commissions using, with no shame, their public functions to 
express their distorted, racist beliefs.  
 
As recently as last month, the newly appointed Ambassador 
of Romania to Israel was interrogated by the Parliamentary 
Commission for Foreign Affairs, not on his professional 
preparation and skills but questioned about his loyalty to 
Romania and his ethnic background. Would he be 
interrogated so if he were not Jewish?   
 
As recently as last month, the President of the same 
Parliamentary Commission, the former Ambassador of 
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Romania to the US and a moderate political leader, said that 
the �“Jewish problem�” is �“controversial�”. 
  
The good part in all this negativity, if we can say such a 
thing, is that we know their faces, we know their names, we 
know their opinions against which we can take a stand and 
defend ourselves.  
 
But there is a new hidden face of anti-Semitism. It is 
destructive and far more alarming than anything else we 
have known since the Holocaust. It expresses not only the 
traditional blind hatred against the Jews but in many cases 
hides itself behind anti-Zionism and a criticism of the policies 
implemented by the State of Israel for defending its very 
existence.  
 
In order to avoid any misunderstandings that the previous 
statement might create I need to say the following: To 
criticize the State of Israel for its policies is not to be 
considered anti-Semitism.  
 
However, as Israel is a country built by Jews for the Jews, it 
is only logical to say that the anti-Semites are hiding among 
those criticizing Israel.  
 
They know that openly expressing anti-Semitism is politically 
incorrect as they know that to criticize Israel is now an 
acceptable international trend.   
 
Israel is held to a higher standard than all other nations and 
expected to act as no other nation would when facing the 
same threats to its existence.  
 
Is Israel expected to meet such unacceptable expectations 
because it is Jewish?  I believe that it is. And that is anti-
Semitism.  
 
In a world in which so called respected NGOs, such as 
Amnesty International, blame Israel for defending its 
citizens, more than it blames Sudan for the atrocities 
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committed against its own citizens, a new chronic disease 
spreads among us:  
 
The name of this disease is�” The New Anti-Semitism�”. This 
third level of anti-Semitism is a combination in which the 
usual extreme elements of the right mix with left wing 
ideology and Islamic extremism to promote hatred and 
deadly violence against the Jews, Israel and anything or 
anyone related to them.  
 
In this strange mixture of ideologies and sentiments, 
intellectuals, academics, progressives, elites, journalists, 
politicians and scientists mix with neo-Nazis, Holocaust-
deniers, white supremacists, self-hating Jews and various 
extremist Islamist groups and Islamic terrorists, driven 
together by their obsession with the Jews and with the state 
of Israel.  
 
Among them are those who, invoking God, call Jews �“sons of 
pigs�” and �“infidels�” whilst blowing up innocent people in the 
United States, in Europe, in the Middle East and Far East.  
 
Jews living out of Israel are increasingly confronted not only 
with the traditional type of Anti-Semitism but also with this 
New Anti-Semitism.  
 
Jews who are not citizens of Israel are automatically 
suspected to be loyal to Israel and not to the countries they 
are citizens of.  
 
This is why the anti-Semitism can not be discussed without 
talking about the manner in which nations are relating to 
dangers that are threatening Israel.   
 
Who ever tries to discuss international anti-Semitism without 
referring to the anti-Israeli trend is manipulating the issue 
for political purposes.  
 
Stop portraying Israel as an evil state, start understanding 
the complex situations Israeli is put in by international 
politics and 50% of the anti-Semitic incidents will not happen 
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again. Responsibility here lies with academics, the media, 
and politicians. 
 
In this context we meet here. We meet to discuss issues that 
have been discussed in the past many times, over and over 
again.  
 
We meet here to ask OSCE and the Governments what has 
been done in order to implement the recommendations 
adopted in past meetings. 
 
In Romania there is no enforcement of the legislation 
adopted for combating racism, anti-Semitism and 
xenophobia.  
 
We believe that Romania is not exceptional otherwise Europe 
would not be swept by racism and anti-Semitism in the way 
that it is.  
 
At this point I want to express disagreement and 
disappointment caused by the decision to include 
Islamophobia on the agenda.  
 
You should know that while MCA does not support the 
OSCE's decision to include Islamophobia with the discussion 
of anti-Semitism, we do not dispute that there are anti-
Muslim prejudices and violent acts against Muslims in today's 
world.   
 
However Islamophobia, or �“fear of Islam�” is directly related 
to the terror that Islamic extremist groups are spreading all 
over the world.  
 
Islamophobia is amplified by the silence of the Islamic world 
when �“infidels�” are attacked and killed by other Muslims, all 
in the name of Allah.  
 
Be sure that no one wants to see the innocent Muslim 
population suffering any kind of discrimination.  
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But for this not to occur the Muslim world has to distance 
itself from any kind of extremism, it has to condemn and to 
act against the Islamic terrorist groups that are destroying 
anything and everything that is not structured according to 
their distorted understanding of Islam. 
  
It is up to the Muslim world to take attitude against those 
who are preaching the hatred against the Jew, against Israel, 
against US, against Europe, against the �“infidels�”.  
  
It is up to the Muslims to create the organizations and 
structures and appropriate attitudes to act against those 
elements among them that are generating this �“fear of 
Islam�”, or Islamophobia. We will join them and we will 
sustain their efforts.  
 
Until then we call on the OSCE and Governments to focus on 
how to address anti-Semitism and racism that victimize 
peaceful people:  
 
This is a one of a kind opportunity to call on the Romanian 
Government, and other Governments, not only to make 
political declarations but to put together a long term plan for 
combating and reducing the levels of anti-Semitism and 
racism.  
 
We want to see the Romanian Government actively and 
permanently acting to combat the ignorance saturating the 
state institutions, particularly when speaking about the New 
Anti-Semitism and racism.   
 
We want to see the proper enforcement of legislation 
adopted for combating anti-Semitism and racism.  
 
We want to see relevant educational programs to combat 
anti-Semitism and racism, implemented and enforced in 
schools, in the military and police academies, and other 
State institutions. 
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We want to see, in the Courts of Justice, Judges that 
understand the meaning of the expressions �“human rights�”, 
�“discrimination�”, �“racism�” and anti-Semitism.  
 
We want to see in the Romanian Courts of Justice, Judges 
who are educated and knowledgeable about the 1940�’s 
�“Romanization�” of the Jewish properties which now, in 
several cases, are returned not to their Jewish owners but to 
those who took it from the Jews and lost it to the 
communists.  
 
We also want to see the OSCE move beyond an organization 
that merely issues and repeats recommendations to become 
an organization that has the power to force Governments to 
combat the anti-Semitism and the racism.  
 
In conclusion, we are looking for a final declaration that will 
clearly warn of the dangers of the increasing and changing 
face of anti-Semitism and racism, and which will contain not 
general recommendations but concrete proposals for 
measures to be implemented, without delay, to combat the 
New Anti-Semitism and racism in Europe. 
 
Thank you   
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Tot ce este necesar pentru ca raul sa triumfe sunt oameni buni care nu fac nimic 

 
Stimate Doamne si Stimati Domni,  
 
Multumesc pentru ocazia de a ma adresa Dumneavoastra in aceste zile dificile pentru statul 
Israel.  
 
Operatiunile militare in Liban si in fasia Gaza fac parte din razboiul, fara de sfarsit, pe care 
Statul Israel este obligat sa il duca pentru a isi asigura existenta, ca stat independent, modern si 
democratic, in zona Orientului Mijlociu.   
 
Operatiunile militare din Liban si din Gaza sunt indreptate, nu catre Liban, nu catre civili, ci 
catre grupari teroriste a caror scop declarat este desfintarea Statului Israel si inlocuirea lui cu 
un stat Islamic fundamentalist.  
 
Membrii gruparii Hezbollah sunt teroristi si nu militanti pentru libertate: actele teroriste comise 
in anii 80, in anii 90 si in prezent dovedesc acest lucru mai presus de orice propaganda pro-
islamica.  
 
Numai grupari teroriste precum Hezbollah si Hamas  folosesc populatia civila ca scut uman si 
lanseaza atacuri criminale, impotriva altor state, din sanul comunitatile civile care ii adapostesc. 
Acesti teroristi lipsiti de orice scrupule se hranesc moral din incidentele nefericite in care, civili 
nevinovati, cad victime ale razboiului in care Statul Israel este angajat,  impotriva vointei sale.  
 
De aplicarea deliberata a dublelor standarte se fac vinovate si unele state care in mod tacit, 
direct si indirect, tolereaza terorismul atat timp cat el este indreptat impotriva Israelului.  
 
Nu la Siria si Iran, state a caror ura oarba si irationala fata de Israel este este evidenta fac 
referire, ci la unele state dezvoltate si emancipate care isi asuma rolul de mediatori, folosindu-
se de acest rol pentru a isi promova propriile interese in detrimentul altor state.  
 
Din teama indusa de schimbarile socio-demografice care au loc pe teritoriul lor si actionand 
prin prisma intereselor economice proprii, aceste state incearca necontenit sa impuna Israelului 
conditii de existenta pe care ele insusi nu ar fi de acord sa le accepte. 
 
Acest lucru este evident, mai ales, in modul in care Organizatia Natiunilor Unite este 
manipulate, fara nici o retinere si rusine, pentru a forta Israelul in situatii periculoase pentru 
existanta sa.   
 
ONU este prezenta in Liban de peste 20 de ani. In ultimii 6 ani, dupa retragerea Israelului din 
zona, ONU a detinut controlul unic asupra sudului Libanului. In tot acest timp ONU a permis 
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gruparii Hezbollah formarea unei platforme teroriste care acum solicita solutii adecvate pentru 
a fi distrusa.  
 
Incapacitatea ONU-lui de a implementa rezolutia 1559/2004, rezolutie care prevede dezarmarea 
gruparii Hezbollah, cat si pasivitatea revoltatoare fata de statele care finanteaza terorismul in 
regiune si in lume,  sunt adevaratele motive care au generat prezentul conflict in zona.  
 
Aceasta stare de fapt cat si refuzul Guvernului Libanez de isi exercita autoritatea in sudul 
Libanului, nu lasa Israelului nici o alta optiune decat cea militara.  
 
Optiunile militare nu sunt niciodata dorite. Sunt momente insa, cand, instaurarea linistii 
si a pacii necesita o lupta intensa si sustinuta impotriva celor care nu iti recunosc dreptul 
la existenta in propria ta tara.  
 
Ne intrebam si intrebam pe cei care nu pierd nici o ocazie de a condamna Statul Israel: Oare 
cum ar fi reactionat Marea Britanie, Franta si Spania daca rachete trase de pe teritoriul statelor 
vecine ar fi distrus vieti si bunuri in Londra, in Paris si in Madrid? A venit timpul ca aceste 
state sa realizeze si sa recunoasca ca Statul Israel este unicul obstacol care opreste terorismul 
islamist fundamentalist sa invadeze Europa mai repede decat ne putem imagina.   
 
In acest context, Statul Israel actioneaza pentru repatrierea soldatilor israelieni rapiti de pe 
teritoriul sau,  pentru implementarea imediata si completa a rezolutiei 1559 si pentru a pune 
capat amenintarilor permanente emise la adresa sa de statele vecine, amenintari care sunt, in 
mod deliberat, ignorate de unele puteri (tari) care par a fi gata sa sacrifice Statul Israel pentru a 
isi apara propriile interese, confort si siguranta relativa.  
 
In incheiere:  
 
Multumim autoritatilor de la Bucuresti pentru creditul si suportul moral acordat Statului Israel 
in aceste timpuri tulburi si tulburatoare.  
 
Stimata Dna Ambasador Rodica Radian Gordon,  
 
Suntem solidari cu Statul Israel si suferim impreuna cu populatia israeliana aflata sub atac. 
Plecam capul in fata familiilor victimelor civile si a soldatilor israelieni cazuti la datorie.  
Binecuvantata sa le fie memoria. MULTUMESC  
        
 
Discurs tinut de Marco Maximillian KATZ in fata participantilor la Adunarea de Suport pentru Israel, organizat de FCER, Bucuresti, 
04-August-2006 




